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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 17 de Desembre 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’Investigació i Política 
Científica: Pedro M. Carrasco Sorlí. 
 
Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 
Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 

 
Delegat del rector per a 
Estudiants: Daniel González 
Serisola. 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Jesús Alcolea Banegas 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degana Fac. Psicologia: Alicia 
Otilia Salvador Fernández-Montejo 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
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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. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Geografia i Història: Elena 
Grau Olmos 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
PDI Fac. Farmàcia: Luis Torres 
Asensi 
 
PDI. Fac. Química: Mª Teresa 
Picher Uribes 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 

Estudiant Fac. Geografia i Història: 
Guillem Chismol Muñoz-Caravaca. 
 
Estudiant Fac. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Alberto Gradolí 
Vivas 
 
Estudiant Fac. C.Matemàtiques: 
Gerard Martínez Poquet 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història: 
Laura Peris Bolta 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Ramírez Serrano 
 
PAS Fac. Infermeria i Podologia: 
Miquel Coll Huerta 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: Mª 
Luisa Manzano Hernández 
 
PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig  
 
PAS Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
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Degà Fac. Ciències Matemàtiques 
(en funcions): Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 

Absències justificades: 
Vicerector d’Economia: Máximo 
Ferrando Bolado 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: Mª 
Jesús Martínez Usarralde.  
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 

 
 

--------------- 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta de Consell de Govern de 27 de 
novembre de 2013. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretària General.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Intervé el degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia per presentar una 
modificació que és acceptada.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 228/2013. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 27 de novembre de 2013 amb la modificació següent: 
. Incloure al degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia 
a la llista d’assistents.” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs del 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
. Sr. Francisco de la Montaña Peña, personal del Servei Tècnic i de 
Manteniment en la Unitat de Burjassot-Paterna. 
. Sr. Manuel Ardit Lucas, catedràtic d’Història Moderna jubilat.  
. Sr. Francisco Egea Bombarelli, que va ser gerent d’aquesta Universitat.  
. Sr. Federico Pallardó Salcedo, professor de la Facultat de Medicina i 
Odontologia i pare de l’actual degà de la Facultat de Medicina i 
Odontologia.  
 
En l’apartat de les felicitacions, felicitar als següents: 
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. Sr. Dario Rico Bañón, per haver rebut la seua tesi doctoral els premis 
Sandalio Miguel – Maria Aparicio de la Fundació Institució Cultural Domus 
de la Comunitat Valenciana (actualment és el coordinador del CUDAP de la 
Universitat de València). 
. Al catedràtic d’Astronomia i Astrofísica, Dr. Vicent J. Martínez, per rebre 
el premi nacional José Mª Savirón de divulgació cientifica d’enguany en la 
Universitat de Saragossa.  
. Al secretari de l’Institut de Drets Humans de la Universitat de València, 
Dr. José Elias Esteve Moltó, per formar part del Tribunal Permanent dels 
Pobles “Tribunal Russell”. 
. A l’estudiant de màster de la Universitat de València, Samuel Mañas 
Valero, per haver sigut guardonat amb un segon premi en el XII Certamen 
Universitari Arquímedes d’Introducció a la recerca científica, promogut pel 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
. Als estudiants Abel Folch Fortuny i Nancy Carolina Tenjo Gil, per haver 
sigut guardonats accèssits pels seus treballs.  
. Al Tribunal de les Aigües i a Núria Verdet Martínez, becària del 
Departament d’Història Modeorna i Ignacio Durbàn Martín, antc becari de la 
Càtedra, per haver rebut els premis “Savis en Dret” que atorga la 
Universitat de València mitjançant la Càtedra Instituciional de Dret Foral 
Valencià. 
. A la responsable de la iniciativa Sra. Amelia Ortiz Gil, perquè l’Observatori 
Astronòmic ha emprés el projecte científic “ A touch of the Universe” 
solidari adaptat a xiquetes i xiquets amb problemes de visió.  
. Al grup d’investigació multidisciplinària dedicat a la Química Mèdica 
Supramolecular (SUPRAMED), liderat pel catedràtic de Química Inorgànica i 
investigador del ICMOL, Dr. Enrique García España, en col·laboració amb 
investigadors del Departament de Parasitologia de la Universidad de 
Granada, pel desenvolupament dels nous compostos actius tant per a la 
fase aguda com per a la crònica de la malaltia tropical de Chagas, s’acaben 
de publicar en la revista “European Journal of Medicinal Chemistry”. 
. L’estudianta de l’ùltim curs de grau en Dret i llicenciada en Ciències 
Polítiques i de l’Administració per la Universitat de València, Joana 
Marabella Godoy, que ha obtingut el tercer premi en el III Premio Joven 
Investigador de la Universitat Autònoma de Madrid per a seua investigació 
El nuevo delito de ciberacoso sexual a menores; su adecuación con los 
principios penales de legalidad y de ofensividad, treball dirigit pel prof. 
Javier Boix i la professora Lucía Martínez, de la Facultat de Dret de la 
Universitat de València.  
. Als titulats de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de 
València, Luis Javieri López Sáez i Javier Martínez Verdú, per haver 
aconseguit respectivament el primer i segon premi  Liberalització de les 
Telecomunicacions, en l’especialitat de Sistemes Electrònics, que 
concedeix el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnis de Telecomunicació als 
millors expedients i projectes de fi de carrera en les quatre especialitats 
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que s’imparteixen de la carrera d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació a 
Espanya. 
 
A continuació informa que a Sevilla, s’ha signat un conveni amb Berkeley 
per fer cursos i activitats diverses que obren possibilitats als investigadors 
i investigadores.  
 
El 29 de novembre es va presentar a Màlaga l’informe La Universidad 
Española en Cifras 2012. Hi és accessible al web, ja que és interessant 
conéixer les xifres globals del sistema públic espanyol.  
 
L’Assemblea General de la CRUE es va reunir al saló d’actes del Rectorat 
de la Universitat de Màlaga per a tractar sobre les eleccions a president i 
Comissió Executiva de la CRUE, la composició de la qual es va aprovar per 
53 vots a favor, 3 en blanc i 1 vot nul. El president és el rector de la 
Universitat de Saragossa i els vicepresidents els rectors de la Universitat 
Rovira Virgili i de la Universitat de Valladolid.  
 
En aquesta reunió es van recollir signatures per a demanar al ministre 
d’Educació que inclogera un punt a l’ordre del dia del Consell d’Universitats 
sobre la problemàtica del professorat.  
 
Al Consell d’Universitats es va tractar també sobre el Reglament d’accés a 
les professions d’advocat i procurador de tribunals. Afegeix que és un 
tema difícil i es vol un percentatge menor en el pes de la nota d’examen, ja 
que se sospita que les universitats privades poden qualificar amb notes 
més altes, la qual cosa repercuteix en la nota del màster. La prova s’ha 
reduït a un prova tipus test, inclou els apartats fonamentals i un apartat 
jurídic de la comunitat autònoma corresponent que no hi era abans. 
L’examen es farà en les universitats més importants. S’hauria de lliurar un 
informe al Ministeri de Justícia que està a favor d’un percentatge del 30%. 
 
El tema més important va ser plantejat per la nostra Universitat sobre la 
consolidació de la plantilla i els problemes que patim al llarg de dècades. 
S’hi va denunciar que sembla que el Ministeri d’Educació no té establerta 
una política de professorat definitiva. Més enllà del que es pot deduir, no hi 
ha una política de carrera professional i investigació. La política sobre 
professorat del Ministeri d’Educació és la política econòmica del Ministeri 
d’Hisenda. 
 
D’altra banda, també ens van queixar per la pèrdua de competitivitat en 
plans d’estudi i màsters. Opina que hem de fer alguna cosa, ja que és un 
tema greu i important.  
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Indica que en aquests moments, el problema més important és la situació 
del professorat, ja que s’està delmant al sistema universitari públic 
espanyol quan tothom comparteix que la universitat és el projecte social 
més important.  
 
Hi hagué una discussió molt llarga on va quedar palès el nostre desig de 
tenir llibertat per a organitzar-nos, poder enfortir la nostra autonomia 
universitària i decidir nostra política de professorat. Reclamem la 
singularitat i especificitat de les universitats públiques espanyoles. 
 
També s’hi va resaltar l’envelliment de les plantilles, que és notori en 
universitats clàssiques com la nostra i s’hi va parlar de la taxa de reposició 
dinàmica. El Ministeri d’Hisenda està disposat a estudiar aquest tema. Altra 
opció és separar la promoció de les noves places.  
 
Pel que fa a l’envelliment, s’hi va anunciar com a una catàstrofe que no 
s’ha previst. També s’hi va parlar dels joves, ja que no podem planificar el 
futur. 
 
Pel que fa a la taxa de reposició, s’hi va clarificar que no es tracta de 
canviar la taxa, sinó el sistema.  
 
Es va comunicar que el dia 11 va finalitzar el termini per presentar 
al·legacions i no s’ha presentat cap. 
 
El ministre va defensar les polítiques de consolidació fiscal i va parlar de 
l’amenaça del rescat i del fet que les universitats no podien ser alienes a la 
resta de les administracions. Va dir que era conscient que una llei general 
d’universitats és un procès complexe i no estava a favor de fer-ne una de 
nova, però volia treballar amb la CASUE per buscar el consens. 
 
En resum, a la pregunta de quan de temps durarà la taxa de reposició, va 
contestar que el que dure el procès de consolidació fiscal del Ministeri 
d’Hisenda. Per tant, al menys, és positiu tenir establertes les línies de 
diàleg, però no es veu l’eixida del túnel ni canvis de sistema.  
 
Altres assumptes van ser: les beques de formació; el campus 
d’excel·lència internacional. Indica que la nostra Universitat hi és en dos 
campus. El ministre va prometre que quan es consolide el segell de 
Campus d’excel·lència, es podrà comprometre a dotar convocatòries més 
específiques per a les universitats.  
 
També s’hi va manifestar la preocupació per les franquícies, les 
universitats que atorguen títols universitaris suposadament reconeguts 
d’una universitat estrangera, però que no compleixen les exigències de 
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qualitat del sistema públic. Es va demanar una ordre ministerial que 
aclarisca el marc de referència i definesca les titulacions o la normativa de 
permanència que han de tenir els centres. 
 
El 2 de desembre va tenir lloc l’acte de presentació del Llibre Verd de 
l’Ocupabilitat dels titulats universitaris de la Comunitat Valenciana”, al saló 
d’actes de la Fundació Bancaixa. Indica que no comparteix ni el nombre 
d’empreses enquestades ni les enquestes. Tenim una doble reserva: la 
metodologia i el període examinat que no recull l’impacte de la crisi, tot 
afegit al fet que és un llibre de tota la Comunitat Valenciana i no és el 
mateix l’alumnat del sistema privat que l’alumnat del sistema públic. Opina 
que és un tema complexe que no es pot reduir a una enquesta.  
 
Igualment es va inaugurar una “Jornada sobre el Territori i el Paisatge del 
Vi”, a l’Aula Magna de l’edifici La Nau. 
 
El 9 de desembre va tenir lloc un acte d’homenatge en record al professor 
Ernest Lluch, a la Facultat d’Economia.  
 
El 12 de desembre, el Debat del Claustre Obert, “Altra televisió valenciana 
és possible: La necessitat d’un mitjà de comunicació audiovisual 
independent, democràtic i de titularitat pública.” 
 
El 15 de desembre va tenir lloc la quarta edició de l’Itinerari Saludable de la 
Nau Gran-Divina Pastora, amb la participació de 700 persones i es van 
recollir 2.500 euros que s’han donat a la Casa de la Caritat. 
 
Finalment, informa sobre el Consell Valencià d’Universitats. Hi assistiran la 
vicerectora d’Ordenació Acadèmica  i Professorat i la vicerectora d’Estudis 
i Política Lingüística. 
 
Informa que, aprofitant la reunió del Consell Valencià d’Universitats s’ha 
inclòs en el seu ordre del dia el tema de la creació de l’Escola de Doctorat 
de la Universitat de València per a informe, encara que està en període 
d’al·legacions i aquest Consell de Govern ho haurà d’informar 
preceptivament, més endavant. 
 
D’altra banda, indica que la Universitat Catòlica de San Antonio d’Alacant, 
impartirà els estudis següents: Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, CAFÉ, 
Dret, ADE, Educació Infantil, Enginyeria Informàtica, Història i Llatí. Les 
universitats privades a la Comunitat Valenciana ja són cinc. 
 
Finalment, vol manifestar que en el punt 3r de les actes de 20 de juny de 
2013 del Consell d’Universitats, no s’havia inclòs l’informe desfavorable 
dels rectors sobre les beques del Ministeri. 
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A continuació, cedeix la paraula al degà de la Facultat de Medicina i 
Odontologia que demana que es tracte en aquest Consell l’informe de la 
Junta de Medicina i Odontologia sobre la planificació dels estudis de 
medicina en les universitats espanyoles.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia indica que dijous passat la 
Junta de centre va aprovar sol·licitar al Consell de Govern i demanar que 
es trasllade a les instàncies autonòmiques i de l’estat oportunes, l’informe 
sobre els estudis de medicina de l’estat espanyol, atès que en l’any 2008 
hi havia vuit Facultats, i enguany hi ha 40 Facultats i pendents d’obertura 
set més. Segons les dades de l’OMS, la proporció aconsellable per cada 
milió d’habitants, és de 0’5. Per tant, sobren 13 Facultats, ja que a 
Espanya la proporció és de 0’7 per milió d’habitants. En la Comunitat 
Valenciana hi a tres centres públics i quatre privats. 
 
ANECA i Conselleria no tenen en compte les pràctiques clíniques, que 
d’altra banda, suposen un problema molt greu, ja que les universitats 
privades estan fent pràctiques en hospitals públics, la qual cosa és un 
greuge comparatiu i no hi ha cap suport de la Conselleria de Sanitat. Opina 
que hem de posicionar-nos clarament. Sotmet l’informe a l’aprovació del 
Consell de Govern i agraeix als estudiants de la Facultat de Medicina i 
Odontoogia la seua tasca de concienciació i respecte a les institucions i 
també de solidaritat amb la resta d’alumnat de la Facultat de Medicina i 
Odontologia, ja que el text presentat ha sorgit d’ells. 
 
El rector afegeix que enguany hi ha molta preocupació per la convocatòria 
de MIR, ja que hi ha una disminució considerable de places convocades 
Algunes universitats donen títols a més persones del que diu el Verifica. Hi 
ha dificultats d’accès al sistema integral d’informació de les universitats 
privades. És un problema greu, ja que nosaltres som respectuosos 
respecte de l’accès dels estudiants i de la informació d’eixida, però 
respecte de les universitats privades, no tenim informació oficial publicada 
ni tal sols de cóm es donen les pràctiques i cal aclarir que els hospitals 
privats no són hospitals universitaris. La clau és conéixer quina és la 
capacitat docent del sistema i quina és la relació contractual entre un 
hospital públic i una entitat privada. Hi ha un concepte que cal respectar: 
els metges han de tenir bones pràctiques. La nostra obligació és continuar 
fent pressió i manifestar el nostre malestar i preocupació.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia afegeix que des de la 
Facultat s’han iniciat els tràmits perquè als hospitals de Requena, Arnau de 
Vilanova i Sagunt es puguen enviar els nostres estudiants per fer les 
pràctiques. Finalment, indica que el Ministeri de Sanitat té part de culpa, ja 
que ha homologat més de 20.000 títols d’universitats públiques o 
privades d’altres parts del món.  
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A continuació el rector cedeix la paraula la vicerectora de Relacions 
Internacionals i Cooperació i la vicerectora de Postgrau perquè informen 
d’assumptes de la seua competència.  
 
La vicerectora de Relaciones Internacionals i Cooperació informa sobre el 
programa Erasmus Plus. En el darrer Consell de Govern es va comunicar 
que restava per resoldre la quantia dels darrers becaris. El dia 14 es va 
publicar al BOE l’ordre ministerial per la que es convocaven places per a 
estudiants que ja hi eren fora i no havien gaudit de cap beca. La quantia 
límit és de 100 euros per als becaris, però al final va quedar en 273 euros 
al mes. Opina que hi haurà ajuda per a tots els becaris. 
 
Pel que fa al Erasmus plus, ha eixit la primera fase de la convocatòria. 
 
Pel gener es comunicarà a tots i s’ha convocat un curs de formació per a 
professorat i personal d’administració i, pel febrer, es faran sessions 
informatives adreçades als estudiants.  
 
La vicerectora de Postgrau informa sobre l’Escola Doctoral. Hi és en fase 
d’informació pública, però des de la Direcció General d’Universitats es va 
suggerir que la petició de creació es posara en coneixement del Consell 
d’Universitats i així s’ha fet. Quan el Consell de Govern i el Consell Social 
ho aproven es trametrà formalment l’aprovació al Consell d’Universitats.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Dulce Contreras fa constar el següent: 
Pel que fa a la falta de política al voltant del professorat, opina que el 
Ministeri no té una política de promoció i vol equiparar a totes les 
universitats. Pel que fa a les pràctiques de Medicina, tenim part de culpa 
perquè no feren res quan va començar la creació de centres privats. 
Respecte de l’Escola Doctoral, no té massa informació. Li preocupa la 
història immediata passada, ja que hi havia un Centre de Postgrau que no 
ha funcionat i ha desaparegut sense tenir informació dels motius i ara 
passa el mateix. 
 
Jesús Olavarria subscriu les paraules del degà de la Facultat de Medicina i 
Odontologia i dóna suport a la proposta, però demana aclariments sobre el 
punt 6, ja que opina que la competència sobre la normativa la té la 
Universitat, previ acord de la Junta de Facultat.  
 
La degana de la Facultat de Dret demana que s’amplie el termini 
d’exposició de l’Escola Doctoral fins al 13 de gener per poder estudiar 
millor el document.  
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El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport està 
d’acord amb la Facultat de Medicina i Odontologia i considera que en altre 
moment s’hauria de fer extensiu a altres estudis.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica que enlloc de queixar-
nos hauriem de denunciar. Planteja fer un grup de treball per això.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri intervé en la mateixa línia. Dóna suport 
a la proposta de la Facultat de Medicina i Odontologia. Opina que és tracta 
d’un mercat i hauriem de prendre decisions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials planteja la possibilitat d’una 
posició conjunta de les universitats públiques per portar-la al Consell 
Valencià d’Universitats. Des fa temps s’està agredint al sistema públic 
d’ensenyaments universitaris, emprant els recursos públics descaradament 
i cal expressar públicament la nostra posició. 
 
El rector es manifesta a favor del posicionament conjunt, que de segur, es 
produirà. 
 
Santiago Renard indica, pel que fa a les universitats privades, que 
l’avaluació dels graus és un tema important que ens afecta directament. 
Sobre les pràctiques sanitàries pregunta si falten places hospitalàries per 
als nostres estudiants.  
 
El degà de la Facultat d’Economia està d’acord amb el degà de la Facultat 
de Medicina i Odontologia, però amb la matisació de Jesús Olavarria. La 
posició de la Conselleria a favor de les universitats privadas suposa abandó 
de la política. Seria interessant que els cinc rectors de les universitats 
públiques valencianes informaren sobre la necessitat d’una política 
universitària amb dues requísits: el mapa de titulacions de universitats 
públiques i privades, que és una necessitat social, i definir l’oferta 
universitària i els requísits que ha de complir. Cal exigir que l’oferta 
universitària privada siga transparent per a tota la societat.  
 
Guillem Chismol indica que la creació d’aquestes universitats privades és 
un desficaci absolut. Opina que s’ha de fer una política més proactiva. Pel 
que fa a l’Escola Doctoral li sorprèn que no hi haja cap estudiant en la 
Comissió i hauria de constar a la normativa. 
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia agraeix la intervenció de 
Jesús Olavarria i entèn la seua reticència però des fa anys el nombre 
d’estudians de la Facultat de Medicina s’ha incrementat en contra de la 
voluntat de la Facultat i ara els recursos són els que són i també hi ha una 
estratègia molt bé dissenyada per ofegar la Universitat Pública. Pel que fa 
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al punt 6, si les juntes de centre no són vinculants, s’haurien de tenir en 
compte, ja que són les que més profundament coneixen el problema. 
 
Contesta Santiago Renard que en el sisè curs els estudiants elegeixen 
hospital per fer les pràctiques en funció de la seua nota i dins dels 
hospitals conveniats. Enguany hi ha hagut un gran augment i ha costat 
més ajustar l’oferta a la demanda, però tots han fet les pràctiques.  
 
La vicerectora de Postgrau contesta Dulce Contreras que el Vicerectorat 
procura ser el més transparent possible. Quan es va modificar el 
Reglament de dipòsit i avaluació de tesis doctorals per reial decret, s’hi 
especificava que les universitats podrien crear l’Escola Doctoral. Es va 
donar informació als degans i deganes, a la Comissió d’Estudis de Postgrau 
i a la Subcomissió. També s’ha reunit amb els coordinadors dels doctorats 
per informar-los. No ha hagut cap interès en amagar informació.  
 
El que es proposarà no és la creació d’un centre i per tant, no cal 
l’exposició pública d’un mes, però no té cap problema en allargar el 
termini. Es tractarà d’una estructura per a la gestió dels programes de 
doctorat, pensada per a una gestió acadèmica. No té estructura de centre. 
Pretèn canalitzar els recursos que en un futur pogueren tenir els doctorats 
nacionals i internacionals. Cal l’autorització de la Generalitat per a la seua 
creació i, a requeriment d’aquesta, el suport de recursos i personal serà 
mínim. 
 
Contesta Guillem Chismol que quan es modifique la normativa, s’inclourà a 
un estudiant en la Comissió.  
 
El rector proposa per al redactat del punt 6 “criteri preferent”, la qual 
cosa s’accepta.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 229/2013. “Fer seu l’informe de la Junta de la 
Facultat de Medicina i Odontologia, que s’adjunta com a 
annex, sobre la planificació dels estudis de medicina en les 
universitats de l’estat espanyol.” Annex I. 

 
Punt 3. Autorització, si escau per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació, la vicerectora de 
Relacions Internacionals i Cooperació, el vicerector de Cultura i Igualtat, el 
vicerector d’Investigació i la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
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Professorat presentan els seus convenis i fan referència a la documentació 
que hi és al web de la Secretaria General.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació afegeix que el 3 de 
juny ja es va signar un conveni però cal constituir una  associació sense 
ànim de lucre que no implica cap desemborsament per a la Universitat.  
 
A continuació la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat explica 
respecte del conveni amb l’Ajuntament d’Ontinyent, que és per a impartir 
la titulació de Ciències de l’Activitat Física i Esport, que és una de les més 
demandades en la comarca. No suposa cap cost per a la nostra 
Universitat, ja que la Fundació es compromet a ingressar la quantitat 
establerta per a la contractació del professorat necessari i si el pressupost 
no fóra suficient, l’Ajuntament es compromet a pagar la diferència. Seran 
50 places.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials proposa que es preste atenció al 
conveni amb entitats privades sobre esport i es veja si realment ens 
beneficia.  
 
La degana de la Facultat de Fisioteràpia pregunta si el professorat el 
contractarà l’Ajuntament d’Ontinyent i manifesta la seua inquietud.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que en el text 
del conveni consta que no té cost per a la Universitat i tenim l’acord de la 
Comissió i l’Ajuntament ho portarà al ple del dia 30. Es contractarà si hi ha 
disponibilitat econòmica. 
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
tranquil·litza  la degana de la Facultat de Fisioteràpia. Tots els grups 
polítics de l’Ajuntament estan d’acord a implantar aquests estudis i es 
tracta d’un ajuntament molt sanetjat, que no té dèficit.  
 
El vicerector de Cultura i Igualtat comparteix la intervenció del degà de la 
Facultat de Ciències Socials i afegeix que el conveni té una durada d’un 
any i  desprès es pot revisar. 
 
El rector indica, respecte del conveni d’esports, que comparteix l’opinió del 
degà de la Facultat de Ciències Socials, perquè aquest conveni pot donar 
un missatge equívoc. Insta al vicerector de Cultura a enfortir l’activitat 
esportiva  amb el sistema universitari públic. En relació amb el conveni 
amb l’Ajuntament d’Ontinyent, indica que ha sigut l’Ajuntament  el que ha 
proposat la implantació. Si hi ha algun tipus d’alarma, es revisarà, però no 
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hi cap reticència, ja que l’acord és de totes les forces polítiques. Es 
contractarà professorat associat. També els estudiants han fet molta 
pressió per a la implantació. Opina que no haurà cap problema i els 
estudiants podran gaudir d’unes instal·lacions inmillorables. Considera que 
les garanties que hem rebut són raonablement consistents. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 230/2013. “Autoritzar la participació de la 
Universitat de València en l’Asociación para la 
Recuperación del Centro Histórico de Lima (Perú), 
d’acord amb la documentació que s’adjunta com a 
annex.” Annex II. 

 
ACGUV 231/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Institute of Chemical Technology 
(India) i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual adjunta com a annex”. Annex III. 
 
ACGUV 232/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universidad Sergio Arboleda 
(Colombia) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual adjunta com a annex.” Annex IV. 
 
ACGUV 233/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat d’Alacant, la 
Fundació Universitat Catòlica de València, la Universitat  
CEU Cardenal Herrera, la Universitat Jaume I, la 
Universidad Miguel Hernández d’Elx, la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual adjunta com a annex.” Annex V. 
 
ACGUV 234/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
cooperació entre la Fundació de la Comunitat Valenciana 
Centro de Investigación Príncipe Felipe i la Universitat de 
València. Estudi General, pel que s’estableix un marc de 
regulació per a la unitat mixta d’investigació “Laboratori 
de molècules orgàniques.Unitat Mixta CIPE-UVEG”, el 
text del qual adjunta com a annex.” Annex VI. 
 
ACGUV 235/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre la Fundació d’Investigació 
Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
adjunta com a annex.” Annex VII. 
 
ACGUV 236/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
entre la Fundació Universitària Vall d’Albaida, 
l’Ajuntament d’Ontinyent i la Universitat de València. 
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Estudi General,  per a la implantació d’una unitat docent 
de la titulació de grau en Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport, el text del qual adjunta com a annex.” Annex 
VIII. 
 

Punt 4.  Autorització, si escau, per a l’adhesió de la UVEG en qualitat de 
membre associat a l’Association European Institute of Molecular 
Magnetism i pagament de la quota anual d’adhesió. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi és en el web de la Secretaria General.  
Afegeix que aquesta associació és la reconversió d’un institut previ amb 
seu a Itàlia i no hi ha cost econòmic perquè la quota corresponent es va 
pagar a l’institut inicial.   
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 237/2013. “Autoritzar l’adhesió de la Universitat 
de València. Estudi General a l’Association European 
Institute of Molecular Magnetism en qualitat de membre 
associat i autoritzar el pagament de la quota anual 
d’adhesió. S’adjunten com a annex els estatuts de 
l’esmentada associació”.  Annex IX. 

 
Punt 5. Autorització, si escau, d’un contrate de llicència d’explotació de 
patent i software a l’empresa Aqualia, gestió integral de l’aigua, S. A.  
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi és en el web de la Secretaria General. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 238/2013.  
1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 

2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que els 
drets de patent de la invenció ES2345090B2, amb títol 
“Sistema de control para la eliminación biológica de 
nitrógeno de aguas residuales mediante sondas de bajo 
coste”, sol·licitat el 13 de març de 2009 a l’Oficina 
Espanyola de Patents i Marques, i el drets de propietat 
intel·lectual del programari amb títol LODIF-
BioControl, registrat a la Universitat de Valéncia el 09 
de desembre de 2013 amb numero de registre 148566, 
dels quals és cotitular la Universitat de València en un 
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50%, no són necessaris per a la defensa o millor 
protecció de l'interés públic. 

 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent y el 

programari esmentats en el punt anterior, d'acord amb 
el contracte que s'adjunta com a annex.” Annex X. 

 
Punt 6. Modificació, si escau, de Criteris de participació de la UVEG en les 
convocatòries per a enfortir la capacitat dels grups d’investigació 
mitjançant la incorporació de doctors. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que es lliura als membres del Consell en 
aquesta sessió. Afegeix que es tracta d’una modificació mínima respecte 
dels criteris de l’any 2012, necessària per a participa en el programa 
Ramon i Cajal.  
 
Punt 7. Aprovació, si escau, del programa marc per a la contractació de 
personal investigador doctor de la UVEG.  
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que es lliura als membres del Consell en 
aquesta sessió. 
 
Punt 8. Informe sobre la proposta de barem i comissió avaluadora per a la 
resolució de la convocatòria d’ajudes per al desenvolupament de línies 
d’investigació estratègiques mitjançant la figura d’investigador distingit. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta el tema i indica 
que es tracta d’assabentar els membres del Consell sobre la proposta de 
barem i comissió avaluadora. 
 
S’obre un torn d’intervencions comú als tres punts que acaba de presentar 
el vicerector d’Investigació i Política Científica.  
 
Jesús Olavarria pregunta si aquest personal té funcions docents. 
 
La degana de la Facultat de Dret indica que al text es fa referència al 
personal investigador amb cinc anys i es diu reincorporat. Opina hauria de 
ser incorporat. 
 
Manuel Claver pregunta com s’avaluen els sexennis dels investigadors del 
programa Ramon i Cajal. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica contesta als intervinents. 
Indica que el doctors contractats com a personal investigador poden donar 
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sis crèdits de docència, però no és una obligació, sinó una possibilitat. 
Contesta a la degana de la Facultat de Dret que realment es tracta d’una 
incorporació i sembla més adequat no utilitzar el terme reincorporació. Pel 
que fa a la intervenció de Manuel Claver, indica que el pla d’estabilització 
de la nostra Universitat ara no es pot aplicar. Els contractats Ramon i Cajal 
no poden ser doctors, ni permaneixer en la Fundació General, així que quan 
acaben els seus contractes, se’ls ofereix un any de pròrroga i la possibilitat 
d’avaluar els sexennis.  
 
Jesús Olavarria anuncia la seua abstenció, ja que el professorat hauria de 
ser personal docent i investigador.  
 
Se sotmeten a votació els punts. La votació es fa a mà alçada i per 39 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 239/2013. “Aprovar els Criteris de participació 
de la Universitat de València en les convocatòries per a 
enfortir la capacitat dels grups d’investigació mitjançant 
la incorporació de doctors, que s’adjunta com a annex.” 
Annex XI. 

 
ACGUV 240/2013. “Aprovar el Programa marc per a la 
contractació de personal investigador doctor de la 
Universitat de València, que s’adjunta com a annex.” 
Annex XII. 
 
ACGUV 241/2013. “Fer constar que els membres del 
Consell de Govern han estat informats de la proposta de 
barem i comissió avaluadora, que s’adjunten com a annex, 
per a la resolució de la convocàtoria d’ajudes per al 
desenvolupament de línies d’investigació estratègiques 
mitjançant la figura d’investigació distingit.” Annex XIII. 
 

Punt 9. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de l’Institut 
Universitari de Llengües Modernes (IULMA). 
 
Aquest assumpte es retira. 
 
Punt 10. Autorització, si escau, amb caràcter de bestreta de les 
retribucions addicionals del professorat universitari  per a l’any 2014. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha cap sol·licitud.  
 

ACGUV 242/2013. “Autoritzar la Gerència al pagament 
en concepte de bestreta, amb caràcter mensual i a partir 
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de gener de 2014, de la quantia que figura com avant-
proposta d’assignació individual en la convocatòria de les 
retribucions addicionals de l’any 2014, corresponents als 
articles 21, 22, 23 i 25 del Decret 174/2002. Aquest 
pagament s’entendrà com a bestreta de les quantitats 
finalment reconegudes pel Consell Social i, per tant, serà 
susceptible de compensació en cas que aquestes no 
s’ajusten a les reconegudes provisionalment.” 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de la convocatòria per a l’avaluació dels 
mèrits del professorat als efectes de la concessió de la retribució 
addicional del decret 174/2002 (complement autonòmic). 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 243/2013. “Aprovar la convocatòria per a 
sol·licitar l’assignació de la retribució addicional regulada 
en el decret 174/2002, de 15 d’octubre del govern valencià, 
(complement autonòmic) corresponent a l’anualitat del 
2014, d’acord amb la resolució que s’adjunta com a 
annex.” Annex XIV. 

 
Punt 12. Aprovar, si escau, la proposta al Claustre de membres per a la 
Comissió de Reclamacions.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa la proposta de renovació de tres membres de la Comissió de 
Reclamacions. Proposa Teresa Echenique, Mª Elena Olmos i Juan Ascaso.  
 
Igualmente agraeix als tres professors el treball fet a la Comissió durant 3 
anys i la seua disponibilitat per a continuar-hi treballant.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
La proposta se sotmet a votació secreta i s’obté el resultat següent: 
. Teresa Echenique: 32 vots a favor, cap en contra i 7 en blanc.  
. Mª Elena Olmos: 33 vots a favor, cap en contra i 6 en blanc. 
. Juan Ascaso: 33 vots a favor, cap en contra i 6 en blanc.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 244/2013. “Elevar al Claustre, en compliment de 
l’art. 166.2.b) dels Estatuts de la Universitat de València, 
la renovació parcial dels membres de la comunitat 
universitària següents per formar part de la Comissió de 
Reclamacions: 
. Juan Francisco Ascaso Gimilio. Fac. Medicina i 
Odontologia. 
. Maria Teresa Echenique Elizondo. Fac. Filologia, 
Traducció i Comunicació. 
. Maria Elena Olmos Ortega. Fac. Dret.” 

 
 Punt 13. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de llicenciatura i 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. 
Agraeix a tots els centres l’esforç per portar la proposta de totes les 
titulacions per aprovar en aquest Consell de Govern.  
 
Explica que la proposta inclou la concessió de premis extraordinaris a 
egressats de titulacions de grau i de titulacions de diplomatures i de  
llicenciatures. D’altra banda, en les titulacions de Dret i de Filosofia s’ha 
proposat donar un premi més del nombre que correspon, perquè s’han 
produït empats. La normativa de grau estableix el procediment que s’ha 
d’emprar en aquests casos, però no en les llicenciatures. La proposta és 
de 12 premis per a la titulació de Dret i 2 per a Filosofia. En el cas de la 
titulació d’ADE, s’han realitzat algunes modificacions pel que fa a la 
proposta inicial, que s’han inclòs a la documentació del Consell de Govern. 
Proposa l’aprovació de la proposta inicial amb les modificacions exposades. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 245/2013. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura i grau, corresponent al curs acadèmic 
2012/2013, en les titulacions adscrites a la Facultat de 
Ciències Biològiques, als estudiants següents: 
 
Llicenciatura en Biologia (pla 2000): 
. Alfredo Llorca Molina. 
. Dario Fornas Pérez. 
. José Jordán Soria.  
. Beatriz Herrera Conejero. 
 
Llicenciatura en Bioquímica (Pla 2000): 
. Jesús Tamarit López.  
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Llicenciatura en Ciències Ambientals (Pla 2001): 
. Maria Rosario Arnau Notari. 
. Victoria Cortés López. 
 
Grau Biologia: 
. Sara Oltra Sanchis. 
 
Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques: 
. Pau Bernat Esparza Moltó. 
 
Grau en Biotecnologia: 
. Judit Vinaixa Forner. 
 
Grau en Ciències Ambientals: 
. Javier Babi Almenar.” 

 
ACGUV 246/2013. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura i grau de la Facultat de Ciències de 
l’Activitat Física i Esport, corresponent al curs acadèmic 
2012/2013, als estudiants següents: 
 
Llicenciatura  
. Pedro Gargallo Bayo. 
. Andrea Salvador Pascual. 
. Sergio Navarro Masip 
 
Grau: 
. Joan Ubeda Colomer. 
. Joan Gandia Sanchís. 
. Beatriz Verdoy Agustina.” 

 
ACGUV 247/2013. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura de la Facultat de Ciències Matemàtiques, 
corresponent al curs acadèmic 2012/2013, a la llicenciada 
Marta Latorre Balado.” 

 
ACGUV 248/2013. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura i grau en les titulacions adscrites a la 
Facultat de Ciències Socials, corresponent al curs 
acadèmic 2012/2013, als estudiants següents: 
 
Grau  en Treball Social: 
. Matamala Zamarro, Elena. 
. Barbé Villarrubia, M. José. 
. Macía Casasnovas,  Elvira. 
 
Grau en Relacions Laborals: 
. Rodrigo Martínez, Irene. 
. Oro Lamps, Amparo. 
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Llicenciatura en Sociologia: 
. Faus Boscá, Teresa. 

 
ACGUV 249/2013. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura i grau en les titulacions adscrites a la 
Facultat de Dret, corresponent al curs acadèmic 
2012/2013, als estudiants següents: 
 
Llicenciatura en Dret: 
. Vidal Alonso, Javier. 
. Tormos Pérez, Juan Albert. 
. O’Flynn, Andrew John. 
. Pérez Canet, Alba. 
. Maroto Sifres, Joaquín. 
. Botella Vivo, Santiago Ramón.  
.Verdejo García, Sonsoles.  
. Doménech Ares, Diego.  
. Vidal López, Sergio.  
. Izquierdo Albiach, Raquel.  
. Soler Llorens, Isabel.  
. Pérez Campos, Miguel.  
 
Llicenciatura en Criminologia: 
. Sánchez Vilanova, María. 
. Comas Caraballo, Daniel.  
. Bort Estrada, Javier.  
. González Collantes, Talia. 
 
Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració: 
. Tormos Pérez, Juan Alberto. 
. Saura Centelles, Arturo. 
. Pérez de la Merced, Elena. 
. Blay Fornas, Francisco Javier. ” 

 
ACGUV 250/2013. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat 
d’Economia, corresponent al curs acadèmic 2012/2013, als 
llicenciats i llicenciades següents: 
 
Llicenciatura en Economia: 
. Miguel Mira Juan.  
. Carmina Montero de Espinosa Ramos.  
. Manuel González Abril. 
. Mónica Maldonado López.  
. Marina Llavador Ancheta.  
 
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses: 
. Miguel Pérez Campos.  
. Javier Vidal Alonso. 
. Santiago Ramón Botella Vivo.  
. Francisca Díaz Torres.  
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. Cristina María Horcajo García.  

. Sonsoles Verdejo García.  

. Isabel Soler Llorens.  

. Jorge Juan Primo Planta.  

. Angela Parra Salabert.” 
 
ACGUV 251/2013. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura, diplomatura i de grau en les titulacions 
adscrites a la Facultat de Farmàcia, corresponent al curs 
acadèmic 2012/2013, als estudiants següents: 
 
Llicenciatura en Farmàcia: 
. Rubert Bassedas, Eva. 
. Tello Pascual, Ana. 
. Garrido Jareño, Marta.  
. Marmaña Ribera, Esther.  
 
Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments: 
No hi ha propostes. 
 
Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica: 
No hi ha propostes.  
 
Grau en Farmàcia: 
. Sanz Gil, Roser. 
. Fernández-Vicenti Garrido, Antonio Luis.  
 
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments: 
. Álvarez-Sala Martín, Andrea. 
 
Grau en Nutrició Humana i Dietètica: 
. Carbonell Capella, Juana María.  
. Olate Ingaroca, Stefani Erika.”  
 
ACGUV 252/2013. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura, diplomatura i de grau en les titulacions 
adscrites a la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació, corresponent al curs acadèmic 2012/2013, 
als estudiants següents: 
 
Llicenciatura en Filologia Clàssica: 
. Guillermo Reig Alcañiz.  
 
Llicenciatura en Filologia Hispànica: 
. María Amparo Soler Bonafont 
. Paula Gómez Tarancón. 
 
Llicenciatura en Filologia Francesa: 
. María Teresa Lajoinie Dominguez. 
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Llicenciatura en Filologia Italiana: 
. Ignasi Ribera Ribera.  
 
Llicenciatura en Filologia Catalana: 
. Carla Peñarroya i Ferrer. 
 
Llicenciatura en Filologia Anglesa: 
. Vanessa Mengual Roca. 
 
Llicenciatura en Filologia Alemanya: 
. Nadine Thomm. 
 
Llicenciatura en Traducció i Interpretació:” 
. Teresa Doménech Aparisi.  

 
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual: 
. Teresa Llácer Viel. 
 
Llicenciatura en Periodisme: 
. Maria Luisa Bayarri Martí.  
 
Grau en Comunicació Audiovisual: 
. Joan Andreu Quiles Rodas. 
. Lorena Cano Orón.  
 
Grau en Periodisme: 
. Carla González Ricarte.  
 
Grau en Estudis Anglesos: 
. Angels Duart Gil.  
 
Grau en Filologia Catalana: 
.  Juan Carlos Queralt Lázaro.  
 
Grau en Filologia Clàssica: 
. David González Pérez. 
 
Grau en Estudis Hispànics: 
. Karolina Katarzyna Zygmunt. 
 
Grau en Llengües Modernes i les seues literatures: 
. Alban Campion.  
 
Grau en Traducció i Mediació Interllingüística: 
. María Canelles Corell.” 
 
ACGUV 253/2013. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura, diplomatura i de grau en les titulacions 
adscrites a la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació, corresponent al curs acadèmic 2012/2013, als 
estudiants següents: 
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Llicenciatura en Filosofia: 
. Valls Boix, Juan Evaristo.  
. Victor Páramo Valero. 
 
Llicenciatura en Pedagogia: 
. Pardo Baldoví, Maria Isabel 
. Lorente Martínez, Raquel. 
. García Bay, Sara. 
. López Company, J.Vicente. 
 
Diplomatura en Educació Social: 
. Vea Soriano, Maria Dolores. 

 
Llicenciatura en Humanitats: 
. Gil Badenes, Joaquín.  
 
Llicenciatura en Psicopedagogia: 
. Esteve López, Maria Amparo. 
 
Grau en Pedagogia: 
. Elena  Monleón,  María Pilar. 
. Valero Ferri, Carmen.  
 
Grau en Educació Social: 
. Esparza Lastra, Lucía.  
. Rue Pérez, M. Teresa”. 
 
ACGUV 254/2013. “Concedir premi extraordinari de 
lliicenciatura i grau de la Facultat de Física, corresponent 
al curs acadèmic 2012/2013, als estudiants següents: 
 
Llicenciatura en Física: 
 Jorge Pablo Rodríguez García. 
 
Grau en Física: 
. Carlos Zapata Carratalá. 
 
Llicenciatura en Óptica i Optometria: 
No hi ha proposta.  
 
Grau en Òptica i Optometria:  
No hi ha proposta. ” 
 
ACGUV 255/2013. “Concedir premi extraordinari de grau 
de la Facultat de Fisioteràpia, corresponent al curs 
acadèmic 2012/2013, als estudiants següents: 
 
. Plaza Carrasco, Maria del Carmen. 
. Galindo Martínez Raquel.” 
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ACGUV 256/2013. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura i de grau de les titulacions adscrites a la 
Facultat de Geografia i Història, corresponent al curs 
acadèmic 2012/2013, als estudiants següents: 
 
Llicenciatura en Geografia: 
. Adrián Revert Ferrero. 
 
Llicenciatura en Història: 
. Marta Blasco Martín.  
. Carmen María Martínez Varea. 
. Néstor Banderas Navarro.  

 
Llicenciatura en Història de l’Art: 
. Isabel Ruiz Garnelo.  
. María Teresa Galán Hernández. 
 
Grau en Geografia i Medi Ambient: 
. José Javier Serrano Lara. 
 
Grau en Història: 
. Itziar Vaño de Urquijo. 
. Raúl Año Breso. 
 
Grau en Història de l’Art: 
. Ruben Gregori Bou. 
. Consuelo García Valenzuela.  
 
Grau en Informació i Documentació: 
. Carolina Andreu Ramos.” 

 
ACGUV 257/2013. “Concedir premi extraordinari de de 
grau de les titulacions adscrites a la Facultat de Magisteri, 
corresponent al curs acadèmic 2012/2013, als estudiants 
següents: 
 
 
Grau en Mestre d’Educació Primària: 
. Diana Teresa Santana Martín. 
. Patricia Martínez León.  
. Alba Cecilia Pastor Pérez.  
. Ainara Amundarain Castellano. 
. Arturo Castillo Navarro.  
. M. Llanos Francés Molla.  
 
Grau en Mestre d’Educació Infantil: 
. Alicia Pinazo Martí. 
. Maria Teresa Cebrián Navajas.  
. Tatiana Cebriá Vivas.  
. Alba Rubio Peñarrubia. 
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Grau en Mestre d’Educació Infantil (Extensió 
d’Ontinyent): 
. Ester Morant García.” 
 
ACGUV 258/2013. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura i de grau en les titulacions adscrites a la 
Facultat de Medicina i Odontologia, corresponent al curs 
acadèmic 2012/2013, als estudiants següents: 
 
Llicenciatura en Medicina: 
. Anna Ferrer Santolaria. 
. Marta de Juan Marín.  
. José María Ortiz Salvador.  
. Fernando Fayos Vidal. 
. Marina Campins Romeu. 
 
Grau en Odontologia: 
. Maria Teresa Martínez Herrera. 
. Pedro José Almiñana Pastor. ” 
 
ACGUV 259/2013. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura i de grau de la Facultat de Psicologia 
corresponent al curs acadèmic 2012/2013, als estudiants 
següents: 
 
Llicenciatura en Psicologia: 
. Gisbert Abad, Natalia. 
. Ancillo Anton, Gema. 
. Fonseca Baeza, Sara.  
. Burgos Mirón, Alba.  
. Vidal Sellés, Naiara.  
. Cano Navarro, M. Isabel.  
. Abdel Lah Abdeselam, Tausa.  
. Soldino Garmedia, Virginia. 
. Diaz Serrano, Laura.  
 
Grau en Psicologia: 
. Cano López, Irene. 
. Arnáez Sampedro, Sandra.  
. Castro Serrano, Oscar.  
. Ferrer Pérez, Carmen. ” 
 
ACGUV 260/2013. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura de la Facultat de Química corresponent al 
curs acadèmic 2012/2013, als estudiants següents: 
 
Llicenciatura en Química 
. Llopis Lorente, Antoni. 
. Sánchez Cabezas, Santiago. 
. Mas Roselló, Josep.” 
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ACGUV 261/2013. “Concedir premi extraordinari 
d’enginyeria i enginyeria tècnica en les titulacions 
adscrites a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, 
corresponent al curs acadèmic 2012/2013, als estudiants 
següents: 
 
Enginyeria Química: 
. Fidel Toldrà Reig. 
 
Enginyeria Informàtica: 
. Pablo San Juan Sebastián. 

 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, sistemes 
electrònics: 
. Luis Javier López Sáez.  
 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica: 
. Pablo San Juan Sebastián.” 
 
ACGUV 262/2013. “Concedir premi extraordinari de grau 
en la titulació de Mestre en Educació Infantil, del Centre 
adscrit Florida Universitària, corresponent al curs 
acadèmic 2012/2013, a les estudiantes següents: 
 
. Neus Lluch Soriano. 
. Ana Isabel Macarro Garrido.” 
 
ACGUV 263/2013. “Fer constar que la Facultat 
d’Infermeria i Podologia no presenta cap proposta de 
concessió de premis extraordinaris de grau, corresponent 
al curs acadèmic 2012/2013, ja que no hi ha estudiants 
egressats.” 
 
ACGUV 264/2013. “Fer constar que l’Escola Universitària 
d’Infermeria La Fe no presenta cap proposta de concessió 
de premis extraordinaris de diplomatura, corresponent al 
curs acadèmic 2012/2013, ja que no hi ha estudiants 
egressats.” 
 
ACGUV 265/2013. “Fer constar que l’Escola Universitària 
d’Infermeria Sagrado Corazón de Castelló no presenta cap 
proposta de concessió de premis extraordinaris de 
diplomatura, corresponent al curs acadèmic 2012/2013, ja 
que no hi ha estudiants egressats.” 
 

Punt 14. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió universitària.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
Indica que es tracta d’una convocatòria ordinaria i es presenten 41 
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activitats puntuals. S’hi recullen totes les propostes que han arribat al 
Servei d’Extensió Universitària per al reconeixement de crèdits de lliure 
elecció. En algú cas falta l’acord de la Junta de la Facultat d’Economia i en 
altre el de la Junta de la Facultat de Magisteri. En aquests casos sol·licita 
també la seua aprovació condicionada als esmentats acords.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 266/2013. “Aprovar la realització de les activitats 
puntuals, corresponents a la convocatòria ordinària de 
novembre de 2013, que s’adjunten com a annex i el seu 
reconeixement com a crèdits de lliure elecció.” Annex XV. 

 
Punt 15. Aprovació, si escau, de pressupost per a la campanya electoral 
de rector o rectora de la Universitat de València.  
 
El gerent presenta l’assumpte i proposa la quantitat de 3.000 euros per 
cada candidat que formalitze la seua candidatura per a les eleccions a 
rector o rectora, per a despeses de la campanya electoral, d’acord amb 
l’article 4.2 del Reglament d’eleccions a rector o rectora.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 267/2013. “Aprovar una assignació 
pressupostària per un import de 3000 euros per 
candidatura, per a les despeses derivades de la campanya 
electoral de rector o rectora de la Universitat de 
València.” 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost 2014. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General i a la que es lliura als membres del 
Consell en aquesta sessió. Indica que si s’hagueren complit les 
expectatives tendriem 21 milions d’euros més. Opina que l’any 2014 les 
dificultats de tresoreria seran igual que aquest. Per a eixir de la crisi tan 
sols cal finançament i no hauriem de fer més retallades en les despeses. 
L’estructura pressupostària de la UV ha canviat molt en els darrers tres 
anys, conseqüència dels cinc anys consecutius de reduccions. 
 
El pressupost per al 2014 s’estableix en 319 milions. Pel que fa a 
l’evolució dels pressupostos durant sis anys, s’han reduït i el major pes en 
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les reduccions i ajusts ho soporten les infraestructures. Explica els canvis 
en l’estructrura del pressupost, tant en els ingressos com en les despeses. 
Agraeix a tots el compromís en la gestió i la sensibilitat per involucrar-se 
en els programes d’estalvi que es posaran en marxa. Afegeix, per a 
tranquil·litat de la comunitat universitària, que els pressupostos 
d’ingressos tenen un gran grau de fiabilitat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Dulce Contreras dóna les gràcies per la detallada informació i suggereix 
que totes les dades siguen nominals i no reals. 
 
El gerent contesta que seran nominals quan s’aprove definitivament. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educaciók pregunta si s’ha 
previst la climatització del soterrany de l’Aulari III. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que és partidari d’un 
document més senzill, que es puga difondre a tots els membres de la 
comunitat universitària i a la societat en general. Planteja dues qüestions: 
. En el pressupost no s’ha inclòs el deute de la Generalitat i opina que 
s’hauria d’incloure encara que no es pague. 
. En les despeses de personal, pregunta quin és el marge de maniobra que 
tenim respecte del professorat.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació agraiex el 
gerent el resum del pressupost presentat. Entèn que si la Generalitat paga 
els 21 milions, acabarem l’any amb superàvit. Agraeix el creixement de les 
beques pròpies. Al final el pressupost per al 2014 no és tan dolent com 
pensava fa uns mesos. 
 
Pel que fa a la baixada d’ingressos per taxes, és conseqüència de 
l’augment de taxes i recorda la seua proposta de flexibilitat de la 
matrícula. 
 
Mª Luisa Manzano expressa el seu esglai per les dades i demana 
aclariments, ja que li sembla insuficient que en el capítol de personal per al 
2015, sols queden 112 milions; que per al curs 2015/16 es preveu una 
baixada de matrícula estudiantil o que si hagueren modificacions 
pressupostàries implicarien la intervenció del Consell Social o de la 
Generalitat.  Pel que fa al personal d’administració i serveis, pregunta si en 
el 2% d’increment de massa salarial s’ha pensat en la carrera professional. 
 
Guillem Chismol felicita al gerent i el seu equip per haver quadrat el 
pressupost. Les dades són devastadores per als estudiants. Considera que 
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la pujada de taxes és il·licita i opina que la Universitat ha treballat bé, però 
les perspectives són molt dures.  
 
Gonzalo Montiel també felicita el gerent pel treball fet i pregunta cóm 
afecta el deute històric als pressupostos i com s’integra aquest problema 
en el nostre futur. 
 
Manuel Claver demana aclariments sobre la pàgina 15 del document 
presentat, respecte de les variacions i desviacions. Les desviacions 
apareixen en nombres negatius i desprès, en la memòria apareixen entre 
parèntesi.  
 
El degà de la Facultat d’Economia pregunta quin és el motiu de la baixada 
en les despeses financeres. 
 
El gerent contesta als intervinents. Indica que, pel que fa al soterrany de 
l’Aulari III, les obres d’execució, reforma o millora s’han reduït a 3,3 milions 
d’euros i han quedat 1,2 milions, però les reformes sol·licitades 
s’inclouran en les previsions, si hi ha una necessitat perentòria.  
 
D’altra banda, indica que es manté la partida de suport a la docència de 
campus (confort docent) i també es manté la reducció del 5% en 
renovació d’equips en aules d’informàtica. La intervenció el degà de 
Ciències Socials és molt adequada per facilitar la difusió i concienciar de 
l’esforç de solidaritat i de gestió.  
 
Informa que tenim interposat un recurs contenciósadministratiu contra la 
Generalitat pels deutes dels anys anteriors i també es reclamaran les 
exencions de taxes. Pel que fa al personal, els efectius amortitzats no 
s’eliminan, encara que no es cobreixen. A mig termini volem utilitzar 
aquestes places per a dedicar-les a reasignació d’efectius. El marge de 
maniobra que tenim és per a acomodar els canvis que provenen de les 
places vacants. 
 
Contesta a Mª Luisa Manzano que s’ha importat a la Universitat els canvis 
retributius que s’han considerat raonables i racionals. A Gonzalo Montiel, li 
diu que encara que el deute històric no hi és en el pressupost, per 
prudència, no es deixarà de reclamar. 
 
Finalment, contesta al degà de la Facultat d’Economia que la causa de la 
baixada de despeses financeres és perque en el 2013 hi hagué una 
amortització de 30 milions i es redueix l’aportació de la Generalitat. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 33 
vots a favor, 1 en contra i cap abstenció es pren l’acord següent: 
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ACGUV 268/2013. “Aprovar el projecte de pressupost de 
la Universitat de València, corresponent a l’any 2014, que 
s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 

 
Punt 17.  Aprovació, si escau, del projecte de reglament d’execució 
pressupostària 2014. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General i a la correcció d’errors que es lliura als 
membres del Consell en aquesta sessió. Afegeix que els paràgrafs 
sombrejats de la documentació són nous. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret agraeix el treball que s’ha fet. Fa 
referència a la pàg. 40 i indica que el màster en Advocacia és especial per 
la seua complexitat i la seua dificultat de gestió i demana que tinga la 
mateixa consideració que el màster de Secundària.  
 
José Maria Peiró també transmet la seua felicitació per la tasca, però 
respecte dels màsters professionalitzants, el màster de Psicologia Sanitària 
també ho és.  
 
La vicerectora de Postgrau indica que abans de fer una proposta, el tema 
dels màsters s’hauria d’estudiar amb molta cura.  
 
Jesús Olavarria, indica respecte del màster en Advocacia que es tracta 
d’un màster obligatori per llei i no entèn que tinga un tractament diferent. 
 
El gerent proposa el termini d’un mes per a estudiar aquest assumpte i 
plantejar-ho en un context de reforma del reglament. 
 
El rector indica que respecte a l’assignació per dirección d’un màster, el 
reglament només contempla dues posicions: el màster de Secundària, que 
és un màster professionalitzant amb una oferta de 1.200 places i 22 
itineraris curriculars i la resta de màsters. Proposa l’aprovació del 
reglament, però considera que aquest assumpte s’ha d’estudiar en la 
Comissió de Postgrau. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 26 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 269/2013. “Aprovar el projecte de Reglament 
d’execució pressupostària de la Universitat de València, 
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corresponent a l’any 2014, que s’adjunta com a annex.” 
Annex XVII. 

 
El rector agraeix el treball fet a la Gerència, el vicerector d’Economia, la 
Vicegerència Econòmica, al Servei de Comptabilitat i Pressupostos i en 
general, a totes les persones que han col·laborat en la seua elaboració. 
 
Punt 18. Modificació, si escau, del reglament d’honoris causa.  
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que 
s’ha modificat l’art. 3 i l’art. 5. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret proposa que en l’art 5 es pose el principi 
de la Llei d’Igualtat no s’establisca com a una obligació, sinó com a una 
directriu o un objectiu a aconseguir.  
 
Jesús Olavarria considera que no té res a veure la concessió de doctor 
honoris causa amb la normativa d’igualtat.  
 
La vicerectora de Postgrau indica que les comissions ho  han informat 
favorablement. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat indica que tenim una realitat sociològica i 
la presència sistemàtica dels homes és per la mirada sesgada que tenim, 
per això cal introduir en aquesta norma les exigències de la Llei d’Igualtat. 
 
El rector indica que sempre en aquesta Universitat, els honoris causa han 
estat persones amb mèrits molt adequats per a això. Aquí no es discuteix 
l’esperit de la Llei d’Igualtat. La normativa d’honoris causa sols ve a 
afirmar que estem vinculats al compliment del pla d’igualtat de la 
Universitat. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 27 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 270/2013. “Aprovar el Reglament per al 
nomenament de doctors o doctores honoris causa, que 
s’adjunta com a annex”. Annex XVIII. 
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Punt 19. Aprovació, si escau, del barem de premis extraordinaris de 
doctorat, curs 2013/2014. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 271/2013. “Modificar el Barem de premis 
extraordinaris de doctorat, aprovat  pel Consell de 
Govern de 21 de desembre de 2012 (ACGUV 266/2012), 
d’acord amb el document que s’adjunta com a annex”. 
Annex XIX. 

 
Punt 20. Aprovació, si escau, de noves memòries de verificació de 
màsters. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència de la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Proposa 
l’aprovació del màster universitari d’Economia, condicionat que no es 
presenten al·legacions. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat d’Economia agraeix l’esforç que s’ha fet, però hi ha 
un altre màster, el d’Economia Pública, que també s’ha d’aprovar i per això 
demana un tracte especial i que es convoque un Consell de Govern el més 
prompte possible.  
 
El rector indica que es convocarà quan s’hagen estudiant les al·legacions. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 272/2013. “Aprovar la memòria de verificació del 
màster universitari en Economia, que s’adjunta com a 
annex, l’òrgan responsable del qual és la Facultat 
d’Economia”. Annex XX. 

 
Punt 21. Torn obert de paraules.  
 
El rector trasllada el desig de Mª Jesús Martínez Usarralde, que ha justificat 
la seua absència a aquesta sessió, de manifestar el seu agraïment i 
reconeixement als companys del Consell de Govern i de traslladar bons 
desitjos per a tots, com a acomidament en aquest òrgan. 
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Elena Grau també s’acomiada dels membres del Consell de Govern, on ha 
estat vuit anys i ha fet molt bons amics. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri prega al rector, pel que fa a les seues 
intervencions a la CRUE o davant el Ministeri, respecte de l’efecte de la 
taxa de reposició sobre les plantilles a les universitats públiques, que es 
recorden les dades següents: 60% de professorat associat, 30% de 
professorat funcionari i 10% de professorat en formació o amb contracte 
laboral indefinit. Aquestes són les dades actuals de la plantilla de 
professorat de la Facultat de Magisteri. La taxa de reposició ja està 
impedint l’adequat desenvolupament de les tasques formatives i 
d’investigació d’alguns centres de les universitats públiques. 
 
El delegat d’Estudiants indica que Gerard Martínez li ha demanat que 
trasllade al Consell de Govern la seua proposta de que el Consell de Govern 
es posicione davant la Llei de Seguretat Ciutadana. Anuncia que ho portarà 
a un proper Consell de Govern.  
 
El rector indica que abans es demanarà informe als experts.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió, a les 
15,25 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez.  


