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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 27 de Novembre de 2013, a les 9’35 hores, 
a la Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban 
Morcillo Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a 
continuació, queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la 
Universitat de València.  
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: Isabel Vázquez 
Navarro 
 
Vicerectora de Comunicació i 
Relacions Institucionals: Silvia 
Barona Vilar.  
 
Vicerectora de Relacions 
Internacionals i Cooperació: Olga 
Gil Medrano 
 
Vicerectora de Sostenibilitat, 
Campus i Planificació: Clara 
Martínez Fuentes. 
 
Vicerectora  de Postgrau: Rosa 
Marín Sáez.  
 
Vicerector d’Economia: Máximo 
Ferrando Bolado 
 
Vicerector d’Investigació i Política 
Científica: Pedro M. Carrasco Sorlí. 
 
Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 

 
Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Delegat del rector per a 
Estudiants: Daniel González 
Serisola. 
 
Vicegerenta: Inmaculada 
Santaemilia Alcácer. 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degana Fac. Psicologia: Alicia 
Otilia Salvador Fernández-Montejo 
 
Vicedegana Fac. Filosofia i 
Ciències de l’Educació: Paula 
Jardón 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Vicedegana Fac. Dret. Lourdes 
Ferrando Villalba 
 
Vicedegana Fac.  Economia: Rosa 
Maria Yagüe Perales 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
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Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
 
Degana Fac. Farmàcia: Teresa 
Barber Sanchis 
 
Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
Representant departaments: 
Santiago Renard Álvarez 
 
Representant departaments: 
Jesús Olavarria Iglesia 
 
Representant departaments: José 
Manuel Claver Iborra 
 
Representant Instituts 
universitaris: José María Peiró Silla 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María José 
Lorente Carchano 
 
PDI Fac.Farmàcia: Luis Torres 
Asensi 
 
PDI Fac. Química: Maria Teresa 
Picher Uribes. 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 
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. Ciències 
Matemàtiques: Gerard Martínez 
Poquet 
 
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 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
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Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques 
(en funcions): Rafael Crespo 
Garcia 
 

Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Convidats: 
 
President de la Junta Electoral: 
Carlos Alfonso Mellado 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 29 
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.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta unes 
modificacions que són acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 211/2013. “Aprovar l’acta de la sessió del Consell 
de Govern de 29 d’octubre de 2013 amb les modificacions 
següents: 
. A la pàgina 9, darrer paràgraf canviar “vicerectora de 
Postgrau” per “vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat. 
. A la pàgina 12 substituir la darrera part del paràgraf 3r. 
pel següent:. 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;….” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector cedeix la paraula el president de la Junta Electoral perquè informe 
sobre el procès electoral i fa referència a la informació que es lliura als 
membres del Consell en aquesta sessió.  
 
El president de la Junta Electoral indica que tota la informació hi és en el 
web de la Junta Electoral i afegeix que han estat unes eleccions molt 
tranquil·les. Hi ha hagut tres queixes, de les quals la més trascendent ha 
estat la d’un grup de professors i professores ajudants i ajudants doctors 
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per la distribució dels claustrals i les altres dues són d’incidències menors 
sobre propaganda electoral. Indica que, pel que fa a la distribució de 
claustrals,  s’ha fet com sempre, però caldria buscar alguna solució i, atès 
que s’ha de fer un nou reglament electoral, s’estudiarà aquest assumpte.  
 
A continuació fa menció als quadres de participació, detallats a la 
documentació. Pel que fa als estudiants, són molt similars a l’any passat. 
 
Felicita a tota la comunitat universitària pel bon funcionament d’aquestes 
eleccions.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Laura Peris pregunta perquè no s’ha tingut en compte la queixa sobre la 
publicitat i propaganda dels cartells. Opina que hi hagut una infracció 
electoral i demana explicacions. Pel que fa a la baixa participació, s’hauria 
de fer una campanya per incentivar el vot dels estudiants.  
 
El president de la Junta Electoral contesta que l’any passat hi havia una 
mobilització important per part dels estudiants que va influir en la seua 
participació i enguany ha estat més baixa.  Pel que fa a la queixa, considera 
que no hi ha hagut infracció electoral ni incidència en els resultats 
electorals i els proposants no estaven acreditats. La queixa era perquè 
s’havien posat uns cartells el dia d’abans a les votacions. A les vuit del 
matí ja no hi eren i la distribució s’havia fet per les xarxes electròniques, la 
qual cosa no podem controlar. S’hauria de demostrar que s’havia fet una 
distribució massiva i no va ser així. Per tant, no es podia fer res més. Si 
haguera tingut conseqüències en els resultats electorals, s’haguera 
investigat, però no ha estat així. Per tant, no hi ha acreditació d’una 
infracció electoral.  
 
Laura Peris indica que les xarxes socials són un canal de distribució de 
propaganda electoral i s’hauria de considerar encara que no estiga en el 
Reglament electoral. Demana que es tinga en compte amb vistes al futur. 
 
El rector afegeix que el Consell de Direcció no té res a dir, sinó donar 
suport a les decisions de la Junta Electoral. Opina que aquest fet és un 
incident i que el procès ha estat tranquil i normal.  
 
Coincideix amb Laura Peris que la particiació deuria ser més intensa, per 
això, any rere any es fa una campanya i una crida a la participació 
estudiantil. Per tant, cal continuar treballant en aquest sentit i si hi ha 
alguna idea per millorar-lo, serà benvinguda. Transmet públicament al 
president de la Junta Electoral l’enhorabona pel procès i el fa extensiu a les 
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persones i associacions que han eixit elegides. Felicita als col·lectius que 
entren i als que ja tenien representació. 
 
Igualment dóna les gràcies per la tasca feta als claustrals que ja no 
repeteixen període, i agraeix, en general, a tot el personal de la Universitat 
que ha fet possible aquest procès i especialment al president de la Junta 
Electoral i a la Secretaria General.  
 
Finalment informa que les persones que formen part d’aquest Consell de 
Govern hi continuen fins que siguen elegits els nous representants en el 
proper Claustre.  
 
A continuació, el rector segueix amb el seu informe.  
 
Comunica el condol dels membres del Consell, pel traspàs del psicòleg José 
Luis Pinillos Díaz el 4 de novembre, investit doctor honoris causa per la 
Universitat de València el 7 de març de 1988. 
 
En el capítol de felicitacions, felicitar:  
 
. Al catedràtic del departament de Física de la Terra i Termodinàmica, Dr. 
José Antonio Sobrino Rodríguez, pel seu nomenament com a president de 
l’Associació Espanyola de Teledetecció (AET). 
 
. L’investigador del CSIC, Sr. Juan José Gómez Cadenas, per rebre un 
Advanced Grant de la ERC del qual es beneficia la Universitat de València 
com a “third party”. 
 
. El passat 5 de novembre van ser investits com a doctor honoris causa, 
per la Universitat Jaume I, els catedràtics:  

- Dr. Juan Martín Queralt (de Dret Financer i Tributari). 
- Dr Juan Montero Aroca (de Dret Processal). 
- Dr. Tomás Vives Antón (de Dret Penal) 
Van assistir a l’acte la secretària general, Dra. María José Añón i la 
vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals, Dra. Silvia Barona. 

 
. Al director de l’Institut de Polibienestar, catedràtic Dr. Jordi Garcés 
Ferrer, per rebre la càtedra Princep d’Astúries en la Universitat de 
Georgetown de Washington, per al curs 2014/2015. 
 
. Al catedràtic del departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Dr. 
José María Martín Moreno, de la Universitat de València, per rebre la 
Medalla Stampar al mèrit en Salut Pública.  
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. A la professora del departament d’Història de l’Art, Cristina Vidal Lorenzo 
per la recent troballa en la antiga ciutat maia de Chilonché (Petén, 
Guatemala) d’un mural maia del segle VIII (clásico tardio) pel projecte La 
Blanca (UPV+UV). 
 
. L’estudiant Jesús Sanchis Chordà per rebre el I premi nacional al millor 
expedient en Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Complutense de 
Madrid i l’empresa Corporación Alimentaria Peñasanta. 
 
. Al professor del departament de Genètica, Manuel Pérez Alonso, 
cofundador de IMEGEN (spin-off de la UV) per haver sigut beneficiari del 
programa Campus d’excel·lència internacional-Foment del 
“Emprendimiento Acadèmico” (Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 
RedEmprendia i Banco Santander). 
 
. Al catedràtic de Dret Penal, Francisco Boix Reig, per rebre el premi com a 
“mejor Abogado penal-económico de España”, atorgat per la publicació 
“Best Lawyer”. 
 
. A la Sra. Carmen Calvo, per haver estat guardonada amb el premi 
nacional d’Arts Plàstiques. Va rebre el nostre primer premi Martínez 
Guerricabeitia.  
 
. Ahir va rebre la comunicació del Col·legi d’Arquitectes de la Comunitat 
Valenciana que l’edifici de l’ETSE ha rebut la menció dels premis 
d’arquitectura 2011-12. 
 
Comunica el següent: 
. El 29 d’octubre va tenir lloc l’exposició Estudis d’Art al Centre Cultural 
Bancaixa. 
. El 30 d’octubre va tenir lloc la inauguració del desè Congrès de Tardor de 
l’Associació Europea d’Estudiants de Farmàcia, a l’Aula Magna de la 
Facultat de Medicina.  
El mateix dia va tenir lloc el lliurament del premi al cartell guanyador del 
Concurs de cartells del VIII Fòrum d’Ocupació de la Universitat de València 
que va organitzar l’OPAL, la guanyadora Mercedes Sancho Urios és titulada 
en la llicencitura d’ADE de la nostra Universitat.  
 
També el 30 d’octubre es va presentar el llibre “Teixir revoltes. El BEA 30 
anys per la Universitat de València, democràtica i valenciana”, a l’aula 
Seminaris del Centre Cultural La Nau. 
 
El 7 de novembre va tenir lloc una recepció al Gabinet del rector del gru de 
Valencia/Biocampus, premiats amb la millor nova aplicació en 



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

-7- 

Biotecnologia en el concurs iGEM 2013, al MIT de Boston (Institute of 
Massachussets). 
 
També va tenir lloc l’acte de presa de possessió com a Acadèmic de la 
Reial Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació, d’Antonio Sotillo 
al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València.  
 
El 8 de novembre va tenir lloc la conferència del premi Nobel 2009 i 
actualment investigador al MRC Laboratory of Molecular Biology de 
Cambridge, el professor Venkatraman i Ramakrishnan en l’encontre 
d’excel·lència en International VLC/Campus en Bioquímica a la Sala Darwin 
del Campus de Burjassot.  
 
Igualment, es va publicar a la pàgina web de la Universitat de València 
l’escrit del Consell de direcció sobre el tancament de RTVV (Canal 9). Dins 
d’aquesta pàgina s’han penjat diferents documents sobre el tancament 
manifestant la nostra preocupació i també la falta de diàleg amb els 
sindicats i treballadors i treballadores i l’impacte que produeix en la 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.  
S’ha presentat el llibre Adéu a la RTVV, que sembla premonitori. 
 
El 12 de novembre es va inaugurar el vuitè Fòrum d’Ocupació de la 
Universitat de València a la Facultat de Dret, amb seixanta empreses i 
institucions i entitats de diversos sectors.  
 
També es va presentar el monogràfic “Palmeres”, primer volum de la 
col·lecció Monografies Botàniques a l’Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic.  
 
El 18 de novembre hi hagué un debat sobre la reforma universitària 
promogut pels estudiants de l’ADR de la Facultat de Geografia i Història. 
 
El dia 19 de novembre es va inaugurar el curs universitari 2013/2014 a 
Ontinyent i es va fer la presentació del Premi d’investigació Universitària 
La Balarma. 
 
El 20 de novembre va tenir lloc l’acte de lliurament de diplomes als 
jubilats, acte d’experiència i sexennis de la Universitat de València.  
 
El dia 22 de novembre va tenir lloc el primer Congrès: “Turisme cultural, 
desenvolupament territorial i sostenibilitat” d’Instituts d’Estudis 
Comarcals-Universitat de València, al saló d’actes de la Facultat de 
Geografia i Història.  
 
Igualment, va tenir lloc l’acte de lliurament de diplomes de la Nau Gran, al 
Paranimf de la Universitat de València. 
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El 25 de novembre es va fer l’acte contra la violència de gènere. 
 
El 26 de novembre la inauguració de la quarta Jornada sobre la Cooperació 
Universitària i al Desenvolupament, la ponència principal de la trobada, la 
va impartir el president de la Xarxa espanyola d’Estudis sobre el 
Desenvolupament (REEDES), Sergio Tezanos, sota el títol: Repensant el 
desenvolupament humà: acords i desacords d’un món mal classificat. 
 
Finalment, el rector cedeix la paraula la vicerectora de Relacions 
Internacionals i Cooperació, la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat i el vicerector d’Economia perquè informen de diversos 
assumptes de la seua competència.  
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació indica que en 
aquests darrers mesos ha hagut molta informació en els mitjans de 
comunicació sobre els problemes que pateixen els estudiants Erasmus  i 
vol informar de les novetats del Ministeri d’Educació, Ciència i Esport. 
 
El problema actual començà el 29 d’octubre amb la publicació en el BOE de 
la convocatòria d’ajuda complementària per a estudiants Erasmus que hi 
són a l’estranger. El canvi ha estat en la quantitat de diners distribuïts que 
ha disminuit de 60 milions en el 2011 a 15 en el 2013 i sols es donaran 
ajudes als estudiants que ja siguen becaris del Ministeri. La CRUE va fer un 
comunicat en contra i desprès, el 17 de novembre, el ministre va fer unes 
declaracions per comunicar que es tornaria al mateix finançament que 
aquest any, però aquesta decisió encara no s’ha publicat en el BOE. 
Divendres passat es va reunir la Sectorial de la CRUE per debatre sobre la 
inquietud que suposa aquesta situació. Per a l’any que ve el dubte és 
enorme i ja ha baixat el nombre d’estudiants que ho han sol·licitat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa sobre el 
contenciós administratiu interposat a la convocatòria de places de 
contractats doctors, que es van convocar mitjançant acord del Consell de 
Govern i amb l’autorització de Conselleria. Al igual que en les 
convocatòries de funcionaris, s’ha buscat un advocat, per defendre-les. En 
aquest cas es tracta de Juan Mestre i ja s’ha informat als afectats perquè 
puguen personar-se. Tot açò està produint certa angoixa als afectats, però 
vol transmetre tranquil·litat. En aquests moments hi ha quatre ajudants 
doctors que han finalitzat el seu contracte i s’han contractat com a 
interins. 
 
L’altre assumpte del que informa és una sentència que ha rebut del 
Tribunal Superior de Justícia sobre el recurs de casació en interés de llei 
que va interposar la Generalitat Valenciana a una sentència favorable a un 
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professor de la nostra Universitat que marcava l’equivalència entre 
acreditats i habilitats. La Conselleria va dir que era un complement sols per 
al professorat que havia aconseguit l’habilitatació, no l’acreditació. La 
Generalitat considera que aquesta sentència va en contra de la norma i per 
això va interposar el recurs de casació.  La sentència afirma que aquest 
complement correspon al professorat acreditat que abans haguera estat 
habilitat. Entèn al professorat acreditat, ja que en aquests moments se li 
dificulta la seua promoció i les seues expectatives.  
 
El vicerector d’Economia informa que la nòmina d’aquest mes es cobrara 
mitjançant el FLA, abans que arriben els diners de la subvenció.  
 
El rector fa referència al presumpte plagi d’una tesi doctoral d’un 
exconseller de Sanitat i exdiputat del Parlament, que ha ocasionat certa 
alarma social, ja que ha eixit en alguns mitans de comunicació. Indica que 
si la Universitat no ha fet cap declaració és perquè no hi ha hagut cap 
denuncia dels fets. El Vicerectorat de Postgrau ha tingut accès als 
informes i, des del punt de vista formal, no hi ha hagut al·legacions ni els 
membres del tribunal van manifestar cap reserva. Com que no és expert en 
propietat intel·lectual, no sap si els termes “còpia” i “plagi” són el mateix, 
però no hi ha hagut cap denúncia per apropiació o falsificació. Com a 
institució hauriem d’evitar la percepció de l’existència d’anomalies en la 
producció de tesis doctorals. La Universitat de València té una producció 
de 350 tesis doctorals anuals, de les quals 80 són internacionals, no hi ha 
hagut en els darrers anys cap denúncia de cap anomalia. Afegeix que les 
tesis doctorals suposen anys de treball i li demana a la vicerectora de 
Postgrau una estadística per defensar la qualitat de l’elaboració de tesis 
doctorals al si de la Universitat de València. Comenta que les declaracions 
que va fer un director de tesi doctoral podrien entrar en conflicte amb la 
ètica, i quan tinga les dades del Vicerectorat, convindria fer una declaració 
institucional. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació demana 
l’atenció del Consell de Govern, respecte del manifest de l’equip de govern  
sobre el tancament de la RTVV. Ha rebut el suport d’alguns centres i els 
dóna les gràcies. Demana un compromís del Consell de Govern perquè els 
professors acomiadats continuen enguany en la Universitat i buscar una 
solució per a l’any que ve. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que és 
conscient del problema del professors ajudants doctors i quan acaben el 
seu contracte, s’estudiarà la seua situació. 
 
El rector agraeix la intervenció del degà de la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació i li indica que en el microsite hi és la declaració de 
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la Xarxa Vives que és la mateixa. Si no hi ha cap inconvenient proposa 
l’aprovació de l’adhesió al manifest que va fer el Consell de Direcció, la 
qual cosa s’accepta.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 212/2013. “Adherir-se al comunicat del Consell 
de Direcció de la Universitat de València de 6 de 
novembre de 2013 en relació al tancament de Ràdio 
Televisió Valenciana, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex I. 

 
Punt 3. Convocatòria d’eleccions a rector o rectora  
 
La secretària general presenta l’assumpte i indica que d’acord amb l’article 
1 del reglament d’eleccions a rector o rectora, és el Consell de Govern qui 
té la competència de convocar les eleccions, amb dos mesos d’antelació i 
s’han de fer en el segon trimestre del curs acadèmic. Proposa la data del 
20 de febrer de 2014 per a la primera volta i el 27 de febrer per a la 
segona.  
 
Una vegada el Consell de Govern aprove la data d’elecció, es comunicarà a 
la Junta Electoral, que elaborarà el calendari.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 213/2013. “Convocar les eleccions per a rector o 
rectora de la Universitat de València, per al 20 de febrer 
de 2014, en primera volta i, si escau, per al 27 de febrer de 
2014, en segona volta.” 

 
Punt 4. Informe sobre comissions de serveis.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que es tracta de dues renovacions de comissions de 
serveis que la Comissió de Professorat va informar favorablement i per 
unanimitat. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell de Govern, es prenen els acords 
següents: 
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ACGUV 214/2013. “Informar favorablement la pròrroga 
de comissió de serveis del professor Vicente Carratalá 
Deval, del departament d’Educació Física i Esportiva de 
la Universitat de València, per a prestar els seus serveis a 
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport durant el curs 
acadèmic 2013/2014.” 

 
ACGUV 215/2013. “Informar favorablement la pròrroga 
de comissió de serveis del professor Felipe Palao Ramírez, 
del departament de Dret Mercantil “Manuel Broseta 
Pont”, de la Universitat de València, per a prestar els seus 
serveis a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 
durant el curs acadèmic 2013/2014.” 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, d’àrees de coneixement afins a assignatures 
bàsiques.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Fa referència a l’acord del Consell de Govern de 29 d’abril de 
2013 on es van aprovar els Criteris conjunturals per a l’elaboració de la 
plantilla i a la necessitat d’establir unes àrees afins a les matèries bàsiques 
o obligatòries de les diferents titulacions. La Comissió de Professorat va 
trobar convenient que aquestes àrees afins estigueren assignades per a 
l’elabració de l’OCA i ho va informar favorablement. Aquesta proposta és 
el conjunt de les propostes de les diferents CAT.  
 
Agraeix l’esforç de les CAT per buscar les àrees acadèmiques afins a les 
matèries bàsiques i indica que és una primera fase  i que el llistat presentat 
és obert. Les CAT podran modificar-lo o ampliar-lo. Una vegada tancada 
l’afinitat, el Servei de Recursos Humans PDI enviaran a la CAT el balanç 
perquè es tinga en compte a l’hora de definir l’oferta.  
 
Finalment, agraeix també als centres l’esforç que han fet per fer una 
distribució equilibrada, tenint en compte els recursos de les àrees de 
coneixement per a assolir docència en les matèries obligatòries. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria assenyala dos errors 
materials. No hi és el títol d’Enginyeria i Multimèdia i en el treball de fi de 
grau no estan totes les àrees. Ho enviarà al Vicerectorat d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat.  
 
La vicedegana de la Facultat d’Economia planteja que consten les 
especificitats de la CAT d’Economia. L’àrea de Mètodes Quantitatius no és 
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afí a cap àrea del centre i l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat es 
manifesta en contra de l’afinitat a Matemàtica econòmica empresarial. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat li demana que ho lliure 
per escrit. Contesta al director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
que en l’acord proposat es delega en la vicerectora per fer modificacions i 
fer un document més àgil. 
 
El rector indica que aquest assumpte és díficil, però no es pot dir que la 
institució no fa esforços perquè els recursos estiguen equilibrats. Agraeix 
a les CAT el seu treball i ho fa extensiu a la Comissió de Professorat, als 
centres i als departaments. Igualment, manifesta l’agraïment institucional a 
totes les persones que han col·laborat en aquesta tasca.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 216/2013. “Aprovar la relació d’àrees de 
coneixement afins, per a impartir assignatures bàsiques i 
obligatòries, que s’adjunta com a annex, tenint en compte 
que les CAT podran proposar la seua ampliació i que es 
delega en la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat la incorporació de les propostes al llistat.” 
Annex II. 
 

Punt 6. Aprovació, si escau, de propostoes 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 hia en el web de la Secretaria General. Afegeix que 
aquest assumpte i el del punt 7 de l’ordre del dia són reiteratius no per 
falta de planificació, sinó per relentització d’alguns màsters. 
 
Presenta las modificacions de dos màsters universitaris: El màster 
universitari en Comptabilidad, Auditoria i Control de Gestió. Va dirigit a la 
formació d’auditors. Tots els anys es demana l’homologació d’aquests 
titulats, que estan exents de fer la prova teòrica del Registre d’auditories. 
Enguany, l’Institut de Comptabilitat i Auditories ha fet una resolució que 
estableix el programa de formació d’auditors. Per tant, cal adaptar el 
contingut del nostre títol per a continuar homologant la prova. Es tracta 
d’incloure una assignatura.  
 
L’altre màster és el màster universitari en Direcció i Gestió de l’Activitat 
Física i l’Esport. Inclourà el reconeixement del títol propi del mateix nom. 
 
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 217/2013. “Aprovar les propostes de modificació 
de les memòries de verificació del següents estudis de 
màster, que s’adjunten com a annex. 
 
. Màster universitari en Comptabilitat, Auditoria i 
Control de Gestió. 
. Màster universitari en Direcció i Gestió de l’Activitat 
Física i l’Esport.”Annex III. 

 
Punt 7. 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. Proposa dues 
noves memòries: 
 
El màster universitari en Ciències Avançades en Comunicacions Modernes, 
de la ETSE que substitueix al màster del mateix nom que es comparteix 
amb la Universitat Pompeu Fabra. En un proper Consel de Govern es 
tractarà sobre la proposta d’extinció. No té canvis substancials. Consta de 
60 crèdits, dels quals 25 són d’assignatures obligatòries, 25 d’optatives i 
10 de fi de màster. Va adreçat a estudiants de Física i de l’ETSE. 
S’impartirà en anglès. L’informe de viabilitat és positiu i la seua 
presencialitat és del 100%. 
 
El màster universitari en Paleontologia Aplicada. És un màster 
interuniversitari amb la Universitat d’Alacant, adscrit a la Facultat de 
Ciències Biològiques. També consta de 60 crèdits i va adreçat a biòlegs i 
paleontòlegs. No té problemes de viabilitat i la seua presencialitat és del 
100%. Sols hi ha dos màsters d’aquest tipus en les universitats 
espanyoles. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 218/2013. “Aprovar les noves memòries de 
verificació del següents estudis de màster, que s’adjunten 
com a annex. 
 
. Màster universitari en Ciències Avançades de les 
Telecomunicacions Modernes, l’òrgan responsable del 
qual és l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
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. Màster interuniversitari en Paleontologia Aplicada per la 
Universitat de València i la Universitat d’Alacant, l’òrgan 
responsable del qual és la Facultat de Ciències 
Biològiques.” Annex IV. 
 

Punt 8. Autorització, si escau, per a l’adhesió de la Universitat de València 
a l’Asociación Plataforma Tecnológica del Vino(PTV) 
 
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. 
Es tracta d’una associació privada. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Manuel Almerich felicita al vicerector per aquesta proposta i transmet 
l’interés de la Clínica Nutricional de la Fundació Lluís Alcanyís per adherir-
se a la Plataforma. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 219/2013. “Aprovar l’adhesió de la Universitat de 
València. Estudi General a l’Asociación Plataforma 
Tecnológica del Vino (PTV), com a entitat associada, els 
estatuts de la qual s’adjunten com a annex.” Annex V. 

 
Punt 9. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica, el vicerector de Participació 
i Projecció Territorial, la vicerectora de Relacions Internacionals i 
Cooperació i la vicerectora de Sostenibilidad, Campus i Planificació 
presentan 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.  
 
S’obre un torn d’intervencioins. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 220/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
cooperació entre la Universitat Castilla-La Mancha i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
reconeixement de l’equip d’investigació i avaluació de 
treball social i serveis socials  de Castilla-La Mancha  com 
a unitat associada  a l’Institut Universitari Polibienestar, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
ACGUV 221/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Sot de Chera i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VII. 
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ACGUV 222/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Acadèmia Estatal d’Agricultura de 
Perm (Institució Educativa d’Educació Professional 
Superior de Pressupost Federal Estatal) en honor a 
l’Acadèmic D.N. Pryanishnikov (Rúsia) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex VIII. 

 
ACGUV 223/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la University of Illinois 
Springfield i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex IX. 

 
ACGUV 224/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat FASTA de la Fraternitat 
d’Agrupacions de Santo Tomás de Aquino (Argentina) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex X. 

 
ACGUV 225/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Fundació Parc Científic de 
la UVEG i la Universitat de València. Estudi General, per 
a la promoció de la mobilitat elèctrica en la Universitat de 
València en l’àmbit del projecte Evomobile (living-lab 
d’electromobilitat), el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XI. 

 
ACGUV 226/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Fundació Parc Científic de la 
UVEG, l’Asociación Española de Emprendedores 
Científicos i la Universitat de València. Estudi General, 
per a la promoció d’ecosistemes innovadors en l’àmbit del 
programa Campus d’Excel·lència Internacional, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 

Punt 10. Modificacions pressupostàries.  
 
La vicegerenta d’Assumptes Econòmics presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix 
que la proposta és en el marc del Pla Especial d’Estabilització 
d’Investigadors Reincorporats aprovat per la nostra Universitat, que 
contempla la contractació per part de la Fundació General de la Universitat 
de València, d’investigadors i investigadores vinculats amb la universitat. 
Des del 2006 hem estat contractant aquest tipus de personal que apareix 
subvencionat per la Generalitat. 
 
La modificació que es presenta és una transferència de crèdit de l’art. 68 
(investigació científica) a l’art. 73 (fundacions i empreses participatives 
per la UVEG) d’un total de 120.000 euros. 
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 227/2013. “Proposar al Consell Social l’aprovació 
de la modificació pressupostària següent, per incloure en 
els pressupostos de 2013 una línia de financiació específica 
d’acord amb la memòria justificativa i la sol·licitud que 
s’adjunten com a annex: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
BAIXES 
Programa     Article    Import 
541.A   68    120.000,- 
   TOTAL ……………………….120.000,- 
 
AUGMENTS 
Programa     Article     Import 
422-D   73    120.000,- 

TOTAL……………………….120.000,- 
Annex XIII. 

 
Punt 11. Torn obert de paraules.  
 
La degana de la Facultat de Química indica que ahir va tenir lloc la reunió 
de degans i deganes del Campus, on van considerar necessari plantejar 
que l’inici del proper curs acadèmic es retarde una setmana. 
 
Manuel Claver demana al Consell de Govern, en nom dels departaments del 
Campus de Burjassot-Paterna que se difonga la proposta del vicerector 
d’Investigació i Política Científica d’impulsar una sèrie de línies 
d’investigació, ja que opina que molts departaments no se’ls ha tingut en 
compte i no se sent la seua veu. Transmet el malestar dels departaments.  
 
Gerard Martinez indica que els estudiants han ocupat espais de la 
Universitat  a la Facultat de Filosofi ai Ciències de l’Educació i demana que 
no es posen entrebancs al funcionament. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica respon al professor Claver. 
Explica que s’està fent un esforç important en investigació des de fa 
temps mitjançant altres iniciatives a les quals aquesta se suma. Fa dos 
anys es va obrir una convocatòria per a investigadors amb bones 
condicions econòmiques i no hi hagué candidats. S’hi ha intentat diverses 
aproximacions, tenint en compte les característiques de la investigació del 
Campus de Burjassot-Paterna i s’ha volgut donar resposta a una líinia 
estratègica. La Comissió d’Investigació ho va aprovar amb una abstenció. 
En aquest sentit, s’està intentant que l’IFIC siga un institut Severo Ochoa i 
per això, s’ha tractat d’enfortir-lo. La Comisió ho va veure com allò més 
nou, però ara ja hi és més assimilat. També cal tenir en compte el fet que 
la Comissió d’Investigació està constituïda per àrees, no pas per centres i, 
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tal vegada, per això hi ha més dificultats perquè circule la informació entre 
la Comissió i els departaments. D’altra banda, aquest Consell de Govern va 
aprovar l’Estatut del personal investigador, on hi són aquests tipus de 
contractes i figures d’acord amb la Llei de la Ciència. Potser, haja hagut 
dificultats en la transmissió de la comunicació.  
  
Maria Luisa Manzano indica que al deganat de la Facultat de Filosofia i 
Ciències de l’Educació li agradaria que es respectara l’espai per als 
estudiants. S’han fet moltes reunions per tractar sobre el manteniment de 
la Cafeteria i els espais per a estudiants, però no s’han portat endavant. Si 
hi ha una necessitat perentòria, el Vicerectorat hauria d’adscriure algun 
espai. 
 
Guillem Chismol dóna les gràcies per entendre la queixa dels estudiants del 
mes de setembre i informa que, pel que fa als ascensors de la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l’Educació, ja hi ha botons horitzontals.  
 
La vicedegana de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que 
els estudiants han ocupat els espais sota la seua responsabilitat, ja que no 
reuneixen les condicions adequades i hi ha diverses demandes per utilitzar-
los, perquè és un espai necessari per al centre.  
 
El rector agraeix la intervenció de Manuel Claver i aprofita per a dir que vol 
treballar no tant en una estratègia de d’alt a baix, sinó una altra via perquè 
fins ara la única convocatòria que ha eixit del Vicerectorat d’Investigació i 
Política Científica té dos blocs: 
. de contractats laborals indefinits, per donar compliment a l’art. 23 de la 
Llei de la Ciència per raons administrtives i burocràtiques i portar endavant 
projectes de la Unió Europea. 
. el segon és una oferta d’un contractat temporal de professor 
investigador distingit en un àmbit de coneixement del qual no tenim 
representant (genòmica computacional). El procès de creació d’un institut 
mixte CSIC-UVEG està molt avançat, l’institut de Biologia de Sistemes amb 
participació de personal de l’Institut Cavanilles, dins de l’estrategia 
d’institut mixte obvi, que és la que ha tingut més èxit. S’han estudiat 
altres possibilitats amb el CSIC, però aquesta és la més prometedora 
perquè és molt innovadora i en l’Estat no hi ha cap altre institut així. La 
genòmica computacional s’ha considerat molt rellevant en els continguts 
d’aquest institut i, per això, s’ha buscat una persona amb aquest perfil 
investigador, però, tal vegada, amb certa precipitació. 
 
El Consell de Direcció és sensible al plantejament que s’ha fet i per tant, 
s’iniciaran converses amb els seccions sindicals.  Agraeix la intenció i 
l’interès estratègic, però més enllà de la convocatòria que ja s’ha llançat, el 
vicerector té la misió de generar un marc que els sindicats haurien 
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d’informar. En tot cas es tracta d’una acció reversible. Estem contractant 
en un marc temporal a una persona per enfortir una estratègia d’èxit. 
 
Considera que hauriem de generar un marc de referència per veure el tipus 
d’investigador que volem i per això cal negociar, i prendre acords objectius 
que donen garanties a les persones per millorar la investigació, que ara 
està en procès de davallada, però que ha estat la nostra senya d’identitat i 
que caldrà enfortir.  
 
Pel que fa a la intervenció de Gerard Martínez, ahir es va debatre aquest 
assumpte en una reunió de la Facultat. Li demana que mantinga la línia de 
comunicació perquè continue un diàleg fluid. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 12 
hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 
 


