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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 21 de gener de 2014, a les 9’00 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 Sostenibilitat, 
Campus i Planificació: Clara 
Martínez Fuentes 
 
Vicerectora  de Postgrau: Rosa 
Marín Sáez 
 
Vicerector d’Economia: Máximo 
Ferrando Bolado 
 
Vicerector d’Investigació i Política 
Científica: Pedro M. Carrasco Sorlí. 
 
Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 
Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 

Delegat del rector per a 
Estudiants: Daniel González 
Serisola. 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Jesús Alcolea Banegas 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degana Fac. Psicologia: Alicia 
Otilia Salvador Fernández-Montejo 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
 
Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
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Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
Representant departaments: 
Santiago Renard Álvarez 
 
Representant departaments: 
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.CAFE: Luís Antolín Jimeno 
 
PDI ETSE: José Rafael Magdalena 
Benedicto. 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Nuría María Tabanera García 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Física: Enric  Josep Valor 
Micó. 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Ed.: Vicent 
Horcas López 
 

PDI Fac. Magisteri: Luis Sebastián 
Villacañas de Castro. 
 
Personal Investig. En formació 
Fac. Dret: Ana Isabel Blanco 
García 
 
Estudiant Fac. Magisteri: Guillem 
Chismol Muñoz-Caravaca 
 
Estudiant Fac. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Alberto Gradolí 
Vivas 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Fernández Soldevila 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Fac. Economia: Pilar Catalán 
Cercós 
 
PAS Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
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Degà Fac. Ciències Matemàtiques 
(en funcions): Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS:  Mariló 
Beltran Ros 
 

President Comité d’Empresa: 
Ricardo Campos Fernández 
 
Absències justificades: 
 
Vicerectora de Relacions 
Internacionals i Cooperació: Olga 
Gil Medrano 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla  
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 

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

 
Punt 1.  Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 17 de 
desembre 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. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri presenta una modificació que és 
acceptada.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 1/2014. “Aprovar l’acta del Consell de Govern de 
17 de desembre de 2013, amb la modificacio següent: 
 
. A la pàg. 33, el paràgraf 2n queda redactat així: 
“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”. 

 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 21 DE GENER DE 2014 
 

-4- 

Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica els condol dels membres del Consell de Govern pel 
traspàs de l’estudianta de la Facultat de Psicologia, Maria Roca Fuertes.  
 
A continuació indica que el mes de desembre es va jubilar la companya M. 
Cruz Cabeza Sánchez Albornoz, directora de la Biblioteca Històrica. 
 
En l’apartat de les felicitacions, felicita : 
. El catedràtic de Psicologia del Treball i de les Organitzacions, Dr. Vicente 
Gonzàlez Romà, pel seu nomenament per l’American Psychological 
Association (APA), editor associat de la revista Journal of Applied 
Psychology. 
 
. El consorci format per l’empresa Depuració d’Aigües del Mediterrani 
(DAM), la Universitè de Lyon 1 Claude Bernard i el grup de recerca 
CALAGUA-UV del Departament d’Enginyeria Química, per rebre el 
finançament (més d’un milió d’euros) de la Comissió Europea, mitjançant el 
programa Life 12. 
 
. El SCSIE per haver superat l’auditoria externa de certificació global del 
seu sistema de gestió ISO 9001:2008, per Bureau Veritas (lider mundial 
en Avaluació de la Conformitat i Certificació). 
 
. El projecte premiat dels professors Mar Devesa, Enrique Devesa i Robert 
Meneu juntament amb professors de la Universitat d’Extremadura, per 
obtenir l’ajuda a la investigació de la Fundació Mapfre concedits al 
desenvolupament d’estudis monogràfics sobre prevenció, salut, medi 
ambient i assegurances.  
 
. El professor ajudant doctor Máximo Cobos Serrano de l’ETSE, per obtenir 
el “grade of Senior Member of the IEEE”.  
 
. Els catedràtics del Departament de Química Analítica, Dr. Sergio Armenta 
Estrela i Dr. Miguel de la Guardia Cirugeda, juntament amb profesors de la 
Universitat Autonòma de Barcelona, per la publicació en la revista 
Analytical Chemistry, un nou mètode per a determinar el consum de 
cocaina, mitjançant el mètode de doble confirmació.  
 
. L’equip de científics dirigits per l’investigador Hendrik Bolink de l’ICMOL 
per la publicació en la revista Nature Photonics, dels resultats per la 
creació d’un dispositiu fotovoltàic prim. 
 
. L’equip d’investigadors de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia 
Evolutiva, dirigits per la catedràtica de Botànica, Dra. Eva Barreno 
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Rodríguez, en col·laboració amb professors de la Universitat d’Alcalà per 
la publicació en la revista “Plos One” els resultats de la seqüenciació –
mitjançant pràctiques NGS- del genoma dels cloroplasts de la planta de 
l’arboç (que constitueix una novetat mundial pel que fa a plantes 
mediterrànies de vida silvestre). 
 
. Els investigadors de l’ETSE de la Universitat de València, dirigits pels 
professors Dr. Ricardo Olanda Rodríguez i Dr. Juan Manuel Orduña Huertas 
per a la creació d’un nou esquema de compressió de dades que permet 
reduir fins a un 30% la descarrega d’informació des dels servidors als 
clients en aplicacions de visualització geogràfica com el Google Earth. Els 
resultats d’aquest treball s’han publicat en l’últim número de la revista 
International Journal of Geografhical Information Science. 
 
S’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni de col·laboració en el marc del Programa Campus Sostenible 
entre l’Associació Valenciana de Diabetes i la Fundació Lluís Alcanyís. 
 
. Conveni amb l’Ajuntament d’Ontinyent, la FUVA i la Universitat de 
València per a la implantació d’una unitat docent de la titulació de grau en 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.  
 
El 8 de gener de 2014 es va reunir l’Assemblea General de la CRUE, on es 
va tractar la proposta de la conferència de degans d’Infermeria sobre el 
projecte de decret, que no recull els interessos del conjunt de centres 
d’infermeria. 
 
El 14 de desembre es va presentar el document de treball de la Fundació 
Nexe, “Una nova planta per als valencians”, del professor del Dret 
Administratiu, Sr. Andrés Boix Palop, al Centre d’Octubre.  
 
El 17 de desembre es va presentar el llibre Jesús Martínez Guerricabeitia: 
col·leccionista i mecenes a l’Edifici La Nau. 
 
El 19 de desembre es va presentar el llibre d’Alfons Cervera González, a la 
llibreria de la Avd. Primat Reig.  
 
El 20 de desembre va tenir lloc la presentació del llibre The Economics of 
the Monetary Union and the Eurozone Crisis, del professor Dr. Manuel 
Sanchis i Marco del Departament d’Estructura Econòmica, al paranimf de 
l’Edifici de La Nau. 
 
També va tenir lloc el lliurament de títols de nous funcionaris de personal 
d’administració i serveis, al Saló de Graus d’aquest edifici. 
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El 8 de gener, l’acte protocol·lari del Premi CERMI.es (concedit el passat 
24-9-13) de mans de Luis Cayo Pérez Bueno, president del Comité 
Espanyol d’Entitats de representants de persones amb discapacitat, per la 
seua política d’inclusió de la discapacitat de la Unitat per a la Integració de 
Persones amb Discapacitat.  
 
El 15 de gener es va celebrar l’ofrena floral XXII Monòlit per l’aniversari de 
l’assassinat de Manuel Broseta. (Associació d’Amics de la Fundació 
Broseta). 
 
El 17 de gener ens va visitar el PCUV/Coalició Compromís, Sr. Enric Morera 
i també va tenir lloc la inauguració de les Jornades STEPV-IV al Col·legi 
Major Rector Peset.  
 
El 18 de gener es va reunir el Claustre i va elegir nous membres per formar 
part del Consell de Govern. El rector agraeix a totes les persones que han 
format part fins ara del Consell de Govern, la seua tasca i dóna la 
benvinguda als membres següents que han estat elegits: 
 
PDI:  José Manuel Almerich Silla. Fac. Medicina i Odontologia 
        María José Lorente Carchano Fac. C. Biològiques 
        Elena García Testal. Fac. C. Socials 
        Luís Antolín Jimeno. Fac.CAFE 
       José Rafael Magdalena Benedicto. ETSE 
       Nuría María Tabanera García. Fac. Geografia e Historia 
       Dulce Contreras Bayarri. Fac. Economia: 

José Landete Casas. Fac. Dret 
Enric Josep Valor Micó. Fac.Física. 
Vicent Horcas López. Fac. Filosofia i C. Ed. 
Luis Sebastián Villacañas de Castro. Fac. Magisteri 

 
Personal Investigador en formació: Ana Isabel Blanco García. Fac. Dret 
 
Estudiants: 

Guillem Chismol Muñoz-Caravaca. Fac. Magisteri 
Alberto Gradolí Vivas Fac. Filologia, Traducció i Comunicació 
Rubén Fernández Soldevila. Fac. Economia 
Laura Peris Bolta Fac. Geografia i Història 
Rocio Raya Galvin. Fac. Dret 

 
PAS: Francisco Rafael Marí Grafiá Fac. Medicina i Odontologia 

Pilar Catalán Cercós. Fac. Economia 
Gabriel Aparicio i Pla. Servei Informàtica 
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I agraeix el treball als que deixen de formar part del Consell de Govern. A 
tots ells els dóna l’enhorabona i espera que tots continuen treballant per la 
Universitat.  
 
Quant a l’àrea de la delegació del rector per als estudiants, anuncia que 
prompte es convocaran les ajudes extraordinàries per a situacions 
sobrevingudes d’estudiants que cursen estudis en centres propis de la 
Universitat de València. Es tracta d’ajudes extraordinàries per a situacions 
com atur, mort de familiars, enfermetat greu, violència de gènere … La 
convocatòria s’estèn als estudiants que tenen anul·lació de matrícula per 
impagament per les situacions sobrevingudes. 
 
Sobre les ajudes a la investigació, indica que la Universitat ha fet un gran 
esforç per compensar les retallades.  
 
Cedeix la paraula a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa que en els 
calendaris de gestió, aprovats pel Consell de Govern, és previst que el mes 
de gener s’aproven els criteris de promoció per al PDI. Atesa la situació en 
la que ens trobem i la proximitat de les eleccions a rector o rectora, 
considera que el nou equip de govern ha de prendre les decisions i, per 
tant, cal ajornar aquest assumpte fins desprès de les eleccions. Demana 
que aquesta informació es trasllade als centres i departaments de la 
Universitat, ja que entèn la preocupació que hi ha. 
 
 El rector anuncia que ens acompanyen com a convidats en el punt 6 de 
l’ordre del dia, el director del Servei d’Informàtica, Salvador Roca; Ricard 
Martínez, tècnic de base de dades i Jesús Albert, delegat del rector per a 
la Universitat electrònica.  
 
Finalment, indica que el delegat del rector per als estudiants li havia 
demanat la inclusió d’un nou punt a l’ordre del dia sobre la Llei de 
seguretat ciutadana. S’hi han demanat els informes tècnics i encara no els 
tenim tots. S’inclourà en un proper Consell de Govern.  
 
Punt 3. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals retira els dos 
convenis de la seua àrea per falta de documentació.  
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica, la vicerectora de Postgrau, 
el vicerector de Participació i Projecció Territorial i la vicerectora d’Estudis 
i Política Lingüística presenten els convenis corresponents a la seua àrea 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 21 DE GENER DE 2014 
 

-8- 

de treball i fan referència a la documentació que hi ha en el web de la 
Secretària General. Així mateix, la vicerector d’Estudis i Política Lingüística 
presenta, en absència de la vicerectora de Relacions Internacionals i 
Cooperació, els convenis de la seua àrea de treball. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 2/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
cooperació entre la Universitat d’Extremadura i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
reconeixement de l’equip d’investigació en pensions i 
protecció social d’Extremadura com a unitat associada 
d’investigació a l’Institut Universitari de Polibienestar de 
la Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex I. 
 
ACGUV 3/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat de Cuenca (Equador) i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament del programa de doctorat en promoció 
de l’autonomia i atenció sociosanitària a la dependència, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex II. 
 
ACGUV 4/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Gestalgar i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex III. 
 
ACGUV 5/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre Hofstra University Zarb School 
Business (Estats Units) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex 
IV. 
 
ACGUV 6/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre Belgorod State TEchnological 
University named after V.G. Shoukhov (Rússia) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex V. 
 
ACGUV 7/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre la Vassyl Stefanyk 
Precarpathian National University (Ucraïna) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex VI. 
 
ACGUV 8/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre la Universidad de la Cuenca de 
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la Plata (Argentina) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex 
VII.  
 
ACGUV 9/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre la Escuela Superior Politècnica 
del Litoral (Equador) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex 
VIII. 
 
ACGUV 10/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre la Universidad del Pacífico 
(Xile) i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com a annex”. Annex IX. 
 

Punt 4. Aprovació, si escau, de noves memòries de verificació d’estudis de 
màster.  
 
La vicerectora de Postgrau presenta el màster de Política Econòmica i 
Economia Pública, proposat per la Facultat d’Economia i fa referència  a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Indica que la 
memòria ha estat revisada pels serveis universitaris i exposada durant un 
mes a informació pública, el qual període va acabar el 16 de desembre de 
2013. Hi ha presentat al·legacions un col·lectiu de la Facultat de Dret. En 
la Comissió d’Estudis de Postgrau de 10 de gener es va tractar aquest 
assumpte. Les al·legacions tenen cinc punts diferenciats i un annex sobre 
l’origen de la proposta. Els punts que tracta l’esmentat escrit són: 
irregularitats en la tramitació, el pla d’estudis, una crítica sobre la 
informació, manca d’una especificicació més profunda en la memòria de 
verificació i propostes concretes de descriptors en algunes matèries. A 
més de les al·legacions de la Facultat de Dret, s’ha presentat un annex del 
Departament de Dret Financer i Tributari. Les respostes de la Facultat 
d’Economia han seguit el mateix ordre i estructura. 
 
La vicerectora explica que les respostes de la Facultat d’Economia 
bàsicament el que diuen és que un mateix assumpte es pot explicar des de 
diferents vessants i en aquest cas l’objectiu del màster és tractar els 
temes des del punt de vista econòmic. Respecte a la inclusió d’àrees de la 
Facultat de Dret en algunes matèries, s’esmenta els màsters de Dret que 
inclouen la paraula “empresa” i són impulsats i impartits per professors de 
dret i no d’economia. Pel que fa a l’informe de viabilitat, a l’informe inicial 
s’afegeix un informe estructural complementari on apareixen àrees amb 
superàvit i altres (ciència política i sociologia) amb dèficit. La participació 
d’aquestes darreres és de 30 hores cadascuna, el que no suposaria un 
canvi important sobre el dèficit ja existent. 
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En l’escrit que presenta la degana de la Facultat de Dret fa constar el 
següent: 
“En primer lloc, manifestar el meu agraïment al sr. Rector per la seua labor 
de mediació, encara que per desgràcia no haja pogut prooduir-se un acord. 
 
En segon lloc, agrair als membres del Consell de Govern, en especial a les 
deganes i degans i director d’Escola, la seua paciència i bona disposició i el 
temps dedicat a aquestes qüestions.  
 
En tercer lloc, vull manifestar i explicar breument el sentit del meu vot 
contrari a l’aprovació d’aquest màster pel procediment seguit: 
 
1. La iniciativa per a la redacció del pla d’estudis del dit màster, amb 
l’expressió d’interés i la proposta de la CEPE, es va presentar en aquest 
Consell de Govern per a la seua aprovació en data 23 de setembre de 
2013. Es va formular com a un màster interdisciplinari. És per això que la 
Facultat de Dret només demanava tindre veu i una representant en la CEPE 
per a l’enriquiment científic del mateix.  
 
No obstant això, la Facultat d’Economia, en contradicció amb el seu 
compromis d’interdisciplinarietat, per a salvaguardar la seua identitat 
(perquè ja estava tot fet), i estant, com afirma, en possessió de la veritat, 
s’ha negat rotundamente a eixa col·laboració.  
 
2. La comunitat universitària era desconeixedora de l’existència des del 
2006 d’esta proposta de màster, per la qual cosa no s’entén que, si es 
portava set o huit anys treballant-hi, s’hagen forçat el procediment i els 
terminis i hàgem d’aprovar-ho tot amb presses i precipitadament, això sí 
gràcies a la cooperació de la nostra vicerectora de Postgrau. 
 
3. Ens dol -i vull que conste la meua protesta- el tarannà desqualificador i 
fins i tot hostil de l’escrit de resposta a les al·legacions presentades per la 
nostra Facultat, així com la falta de rigor i de verittat en els fets descrits, i 
el recurs a  judicis de valor impropis dels usos acadèmics; fins i tot 
s’al·ludeix al fet que “aqueix” màster està patint el resultat de disputes 
passades, que esta degana i el seu equip desconeixen. 
 
4. Lamentem la pèrdua d’oportunitat de trobades i espais interdisciplinaris, 
interfacultatius i interprofessionals per a una major i millor formació dels 
nostres estudiants, atès que la Facultat d’Economia ha demostrat que 
estem davant d’un màster exclusivament econòmic, encara que 
impartisquen classe en ells professors de Sociologia, Ciència Política o 
Matemàtiques, per la qual cosa no necessita professors de Dret; a més, 
afirma, com diuen en el seu escrit, l’escàs o poc coneixement que tenim 
sobre matèria econòmica. Potser alguns desconeixen que els estudis 
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d’Economia en la nostra Universitat es van iniciar a la Facultat de Dret amb 
la creació, el 1808, de la càtedra d’Economia Política i que la Facultat de 
Dret va ser el centre que va impulsar la creació de la Facultat de Ciències 
Econòmiques el 1986, a la qual va cedir part del seu pressupost i de les 
seues aules quan ho va necessitar. 
 
5. Finalment, lamente que des d’aquesta Universitat no s’haj tingut més 
zel i diligència en l’enviament de l’escrit de la Facultat d’Economia a 
aquesta degana, que es va remetre, no al seu correu personal o al 
deganat, sinó a la direcció de correu general de facultat.dret. 
 
Reitere el meu agraïment als assistents a aquest Consell de Govern. Moltes 
gràcies per la seua atenció.” 
 
José Landete indica que aquesta situació és difícil i també és molt delicat 
que aquest Consell de Govern haja de posicionar-se a favor d’un dels dos 
centres, amb un enfrontament pel comportament d’algunes persones i la 
negativa a la col·laboració. S’acusa a la Facultat de Dret de mancança de 
coneixements d’economia; que les al·legacions no estan referides a 
economia, sinó al màster sobre dret i sobre ciència política i la Facultat de 
Dret hauria de dir que tampoc la Facultat d’Economia no és especialista. Si 
no tenim coneixements d’economia, per què el màster s’adreça a 
estudiants de Dret?. Les contraal·legacions afirmen i acusen de fals les 
dades sobre el dèficit. 
 
Estem aprovant un model per a procedir de forma diferent on es poden 
aprovar màsters, fins i tot amb informe de viabilitat negatiu, màsters 
adreçats a estudiants d’altres centres de forma sorda a l’opinió d’altres 
centres i que genera conflictivitat. Opina que si s’haguera fet bé, aquest 
màster seria molt interessant.  
 
El degà de la Facultat d’Economia dóna les gràcies a l’equip de direcció i al 
Consell de Govern per la seua paciència. Opina que la Facultat d’Economia i 
la Facultat de Dret estan obligades a l’entesa i a col·laborar. Li agradaria 
que tot això no fóra més que un incident. La primera sorpresa és el fons 
dels escrits. A ell també li dol i ha de contestar en el mateix to que la 
Facultat de Dret. És el primer en lamentar el to emprat. 
 
Indica que el màster és un projecte docent de la Facultat d’Economia que 
respon al que està demanant la ciència econòmica en aquest moment. Es 
tracta de fer un bon màster per a integrar l’Economia General i no seria 
estrany que al final en lloc d’un màster d’Economia hi hagueren dos. Li 
agradaria que aquesta situació acabara açí i des de la Facultat d’Economia 
no sap a què respon aquest comportament, que suposa un mal precedent. 
Reitera la voluntat expressada en la Junta de la Facultat: que són els 
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primers interessats a tenir projectes compartits, però aquest, ha nascut en 
el si de la Facultat d’Economia. Demana respecte a una situació que 
enriqueix a aquesta Universitat i vol passar pàgina i poder treballar 
conjuntament amb la Facultat de Dret o un altre centre. 
 
La vicerectora de Postgrau no vol opinar sobre el to dels escrits de les 
dues facultats i les intervencions anteriors. Només vol puntualitzar sobre 
algunes de les referències que s’han fet. Respecte de l’al·lusió a la 
tramitació de l’expedient per part de la degana de la Facultat de Dret, 
indica que la tramitació s’ha fet correctament d’acord amb la normativa. 
Pel que fa a l’enviament de l’escrit de la Facultat d’Economia en resposta a 
les al·legacions de la Facultat de Dret, aquest, es va remetre per correu 
electrònic a la direcció institucional de la Facultat, que el reben l’equip de 
direcció i les persones autoritzades per la degana. Contesta al professor 
Landete que el màster va adreçat a estudiants de la Facultat de Dret, però 
amb un nivell de coneixements d’Economia. Finalment, demana al Consell 
de Govern l’aprovació de la memòria per al seu enviament a l’ANECA. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 32 
vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 11/2014. “Aprovar la memòria de verificació del 
màster universitari en Política Econòmica i Economia 
Pública, que s’adjunta com a annex, l’òrgan responsable 
del qual és la Facultat d’Economia”.  Annex X. 
 

El rector reconeix les paraules d’agraïment de la degana de Dret alhora que 
expressa el seu a totes les persones que han treballat en la iniciativa 
d’aquest màster. S’ha intentat fer les coses tan bé com ha estat possible i 
opina que el Consell de Govern ha de fer política per trobar punts de 
trobada desitjables. Vol que el degà i la degana dels dos centres continuen 
treballant per construir un espai de consens i caminar cap allò que seria 
desitjable, perquè és una necessitat per a la nostra Universitat.  
 
Punt 5. Aprovaoció, si escau, de l’inici d’expedient d’elaboració de 
memòria de verificació de màster i nomenament de membres de CEPE. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Es tracta de la 
proposta de la Facultat de Química per iniciar l’expedient del màster en 
Química, el qual òrgan responsable és la Facultat de Química. Col·laboren 
els quatre departaments de la Facultat, els dos instituts universitaris i el  
Col·legi Oficial de Químics. Té dues orientacions: una de professional i una 
altra acadèmica, amb una durada de 60 crèdits presencials. Va adreçat a 
graduats de Química, Farmàcia, Enginyeria i Ciències Ambientals. Es preveu 
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una matrícula de 25 a 30 estudiants. Té per objectiu la formació i 
especialització de químics per a desenvolupar la seua professió en àmbits 
externs a la universitat i també acadèmics i per al treball en la indústria. 
Finalment, detalla la composició de la CEPE corresponent.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Química indica que es van adonar que hi havia 
un buit en l’oferta de màsters i van treballar per omplir-lo. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 12/2014. “Aprovar l’inici d’expedient 
d’elaboració de la memòria de verificació dels estudis de 
màster universitari en Química, adscrit a  la Facultat de 
Química, i aprovar la composició següent de la Comissió 
Elaboradora del Pla d’Estudis: 
 
. Presidenta: Pilar Campins Falcó. 
. Rosa Herráez Hernández. 
. Ignacio Nebot Gil 
. Pascual Lahuerta Peña. 
. Ramón José Zaragoza Cardells 
. Estudianta: María Muñoz Ortuño. 
. PAS: Rosario Serrano Romaguera”. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de la política de seguretat en la utilització de 
mitjans electrònics de la UVEG. 
 
El vicerector d’Economia cedeix la paraula als convidats perquè presenten 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la 
Secretaria General. 
 
Jesús Albert, delegat del rector per a la universitat electrònica, indica que 
l’aprovació d’aquest document estableix quin és l’organigrama de 
seguretat. És un requísit legal establert en un reial decret que obliga totes 
les administracions públiques. Es tracta d’implicar a la Universitat de 
València, quant a la gestió que té caràcter tècnic, però afecta tothom, ja 
que prestem serveis als ciutadans. El termini d’adequació a les normes que 
estableix el RD està fixat en 48 mesos. El gener de 2014 hauríem de 
complir el requisit. L’aprovació formal el que fa és canalitzar el procès. 
S’ha definit un sistema de gestió de seguretat de la informació, amb 80 
processos de seguretat, s’han establert uns indicadors i unos objectius. 
Aquest sistema serà constantment avaluat. Ja s’ha realitzat una auditoria 
interna i estem en un nivell d’adequació del 70%. Falten per complir una 
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sèrie d’elements, com ara, el document de política, cursos de formació per 
al personal, …. Està previst que a finals d’any hi haja una segona auditoria.  
 
El document que es presenta s’adequa al RD. Dels dotze apartats que té el 
document els més rellevants són el 3 i el 5. El document va més enllà del 
que és necessari i podem dir que la Universitat de València compleix els 
requisits exigits, encara que sempre cal millorar. 
 
Ricard Martínez, tècnic de base de dades, indica que estem parlant d’una 
obligació normativa amb contingut tècnic. Es parla del principi de 
seguretat com a principi de satisfacció. Subratlla que les polítiques de 
seguretat compleixen una funció fonamental pel que fa als drets dels 
ciutadans. En aprovar aquestes polítiques, s’orienta i salvaguarda la 
seguretat de les nostres administracions públiques i s’aporta confiança 
interna i externa. També hi ha una evolució del dret del secret.  
 
El desenvolupament que es presenta té les característiques següents: 
 
. És un treball ajustat a les necessitats de l’organització. 
. Les polítiques de seguretat són funcionals a la forma de treballar de la 
nostra Universitat. 
. Cal transmetre una imatge de tranquil·litat, ja que les mesures de 
seguretat han de significar confiança. 
. En qualsevol cas, és fonamental el compromís individual de cadascun. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI agraeix les explicacions, però no té clar el 
caràcter del document, ja que s’ha dit que més endavant s’ha d’aprovar 
una normativa. Li sembla que hi ha diferents nivells d’impacte de la 
seguretat: el que afecta als òrgans i el que afecta a les persones que 
treballen. Suggereix que es busque algun mecanisme per a la participació 
sindical en aquest assumpte.  
 
Jesús Olavarria incideix en el fet de saber què és el document. Si és un 
document de política, no ha de tenir data d’entrada en vigor, ja que les 
polítiques s’apliquen mitjançant la conclusió de normes. És important 
aclarir aquest assumpte. Caldría un reglament que establira les normes de 
seguretat, però al document molts apartats estan redactats en termes de 
normes. Crida l’atenció sobre la imposició d’obligacions de difícil 
compliment (apartat 9.2) on s’imposa a tots els treballadors la obligació 
de participar cada dos anys en una acció de concienciació. Opina que el 
document és una definició d’una política i no ha d’entrar en vigor, s’aplica 
des que s’aprova i s’haurà de desenvolupar en una norma complementària i 
tenir molta cura amb les obligacions d’imposible compliment.  
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Jesús Albert contesta al president de la Junta de PDI que el Comité de 
Seguretat ja havía pensat en la representació sindical. Pel que fa a la 
intervenció de Jesús Olavarría, en el punt 8 del document posa que 
“s’establirà” una entrada en vigor.  
 
Ricard Martínez indica que el que s’ha fet és incorporar un estàndar tècnic 
a un reglament. Sobre els objectius de difícil compliment, indica que uns 
objectius avaluables s’han convertit en normatives. 
 
El vicerector d’Economia puntualitza que si tenim una administració 
electrònica, hem de protegir les bases de dades dels possibles atacs. En el 
nivell de desenvolupament de normativa, es tindrà en compte la 
representació sindical, però en aquests moments no hi ha òrgan de 
participació. Pel que fa a l’entrada en vigor, cal nomenar un comité de 
seguretat, al responsable de la informació, …. , s’han de desenvolupar 
normatives, protocols, guies de seguretat, etc. 
 
Jesús Olavarria afegeix que el fons de l’assumpte no és l’entrada en vigor. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (37 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 13/2014. “Aprovar la política de seguretat de la 
informació en la utilització de mitjans electrònics de la 
Universitat de València, que s’adjunta com a annex”. 
Annex XI. 

 
Punt 7. Concessió, si escau, de veniae docendi al professorat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 14/2014. “Concedir venia docendi per a impartir 
docència en el centre adscrit Florida Universitària, durant 
el curs 2013/2014 a les professores següents: 
 
PROFESSORES  ASSIGNATURES 
Antonia Berga Gallent Llengua estrangera per a 

mestres (Grau en mestre/a 
en Educació Infantil i en 
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Educació Primària.  
Amparo Galán Pellicer . Intervenció en Transtorns 

de la lectura i l’escriptura. 
. Intervenció en els 
problemes del Llenguatge 
oral i escrit.” 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de l’Institut 
Universitari de Llengües Modernes (IULMA). 
 
El rector retira aquest assumpte, ja que falta l’acord del consell de 
l’Institut. 
 
Punt 9. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de drets d’explotació 
de patent.  
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 15/2014.  
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 P201201274, amb títol 
“Línea Celular MU-PH1”, sol·licitat el 21 de desembre 
de 2012 a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, 
dels quals és titular la Universitat de València en un 
40%, no són necessaris per a la defensa o millor 
protecció de l'interés públic. 
 

2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent esmentada 
en el punt anterior, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a annex.” Annex XII. 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, del calendar general del personal de la UVEG, 
2014. 
 
Punt 11. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general, 2014. 
 
El gerent presenta tots dos assumptes conjuntament i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que, 
respecte a la proposta de calendari general té el suport unànim de la Mesa 
Negociadora i presenta les novetats.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 16/2014. “Aprovar el calendari general del 
personal de la Universitat de València, 2014, que 
s’adjunta com a annex”. Annex XIII. 
 
ACGUV 17/2014. “Aprovar l’addenda al calendari 
general del personal de la Universitat de València, 2014, 
que s’adjunta com a annex”. Annex XIV. 

 
Punt 12. Torn obert de paraules.  
 
Francesc Marí indica que pel desembre de 2013, aparegueren informacions 
sobre les negociacions amb el Ministeri amb vista a flexibilitzar la taxa de 
reposició de les plantilles universitàries. Pregunta si hi ha alguna novetat o 
si s’ha fet algun avanç. 
 
Guillem Chismol indica que els estudiants han sol·licitat reiteradament la 
possibilitat d’utilitzar software lliure, que és més barat i proporciona 
autonomia informàtica a la universitat.  
 
D’altra banda, indica que també hi ha moltes queixes per la calor 
insuportable que fa en la Biblioteca Joan Reglà i en la Biblioteca Gregori 
Maians. 
 
El president de la Junta de PDI es refereix a la resolució del rector d’1 de 
desembre de 2012 sobre el reconeixement al pagament del complement 
específic. Ha passat més d’un any i s’hauria de demanar l’establiment d’un 
calendari de pagaments fiable.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística fa un aclariment sobre  el 
calendari acadèmic del curs 2013-2014, aprovat en febrer de 2013 pel 
Consell de Gover (ACGUV 5/2013), ja que aquest ve condicionat pel 
calendari general de l’any 2014. En aquest sentit i en coherència amb 
l’addenda al calendari laboral que s’acaba d’aprovar, proposarà una 
modificació del calendari acadèmic pel que fa a la setmana compresa entre 
els dies 22 i 25 d’abril de 2014, perquè siga no lectiva.  
 
El president de la Junta de PDI indica que amb vista al futur, s’hauria de 
buscar algun mecanisme per evitar en la mesura que siga possible 
aquestes incompatibilitats en els calendaris. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traduccció i Comunicació, atès que no 
hi haurà un altra reunió del Consell de Govern abans de les elecciones a 
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rector o rectora, agraeix al rector i la resta de membres de l’equip la seua 
dedicació i compromís amb la nostra Universitat. 
 
El rector indica que efectivament, és el darrer Consell de Govern abans de 
les properes eleccions a rector o rectora i li agraeix la seua intervenció. De 
fet, encara falta per completar la composició del Consell de Govern amb la 
designació de membres, que s’ajornarà a un altre Consell de Govern i el 
nou equip de direcció. 
 
Contesta a Francesc Marí que, sobre la taxa de reposició, el que hi ha són 
conversacions mantingudes, més que negociacions. El 10 de febrer es 
reunirà la CASUE i hi haurà més informació i també està pendent d’una 
reunió amb el Ministeri d’Educació per tractar sobre els seus efectes, ja 
que la taxa de reposició és molt ajustada i s’hi ha arribat a situacions 
difícils. La Comissió de Professorat i la Mesa Negociadora continuaran 
treballant per no precaritzar més la posició del nostre personal.  
 
Pel que fa a la intervenció de Guillem Chismol, donarà trasllat al Servei 
d’Informàtica de la petició sobre el software lliure i a Gerència sobre la 
calefacció. 
 
Contesta al president de la Junta de PDI que la virtut de la resolució 
esmentada és que ha interromput el termini de prescripció i, per tant, no 
s’ha perdut la possibilitat de rebre el complement específic.  
 
El gerent afegeix que està pendent de demanar a la Sindicatura de 
Comptes la base jurídica de la sol·licitud. 
 
A més, informa que durant l’any 2013 hi ha hagut tres mesos crítics per al 
cobrament de la nòmina (abril, novembre i desembre), a més d’altres 
dificultats afegides com ara que tenim ajornat el pagament de quatre 
mensualitats de l’IRPF i si no estem al corrent en el pagament, no podem 
demanar subvencions. Al final del mes hem de pagar l’IRPF de desembre i 
octubre i desprès els de novembre i gener. Estem demanant pòlisses de 
crèdit a les entitats financeres, però l’inconvenient és que els bancs 
confien en la Universitat de València però no en la Generalitat Valenciana. 
Com a conseqüència, d’una banda, estem intentant aconseguir les 
garanties necessàries per evitar sorpreses, i de l’altra, hi ha el compromís 
de pagament i fer-lo compatible amb les necessitats de tresoreria. Demana 
que es mantinga la confiança i, quan es tinguen les garanties de tresoreria 
necessàries, es donarà el pas que falta per acabar el procès. 
 
Pel que al 2014, s’hauria de posar en marxa el pagament als proveïdors i 
s’hauria d’obrir una finestra per exigir, almenys, el cobrament de l’anualitat 
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del 2014 més 80 milions que ens deuen del 2013 i els compromisos del 
2008. 
 
A més, des del setembre tenim un contenciós administratiu contra la 
Generalitat Valenciana. Finalment, dir que tenim encara dificultats de 
tresoreria i demana paciència per veure si hi ha un calendari de pagaments.  
 
 
I com que no hi ha més assumptes de què tractar, es clou la sessió, a les 
11,50 hores, de la qual cosa com a secretària general estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 


