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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 31 de març de 2014, a les 9’15 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 Relacions 
Internacionals i Cooperació: Olga 
Gil Medrano 
 
Vicerectora de Sostenibilitat, 
Campus i Planificació: Clara 
Martínez Fuentes. 
 
Vicerectora  de Postgrau: Rosa 
Marín Sáez 
 
Vicerector d’Economia: Máximo 
Ferrando Bolado 
 
Vicerector d’Investigació i Política 
Científica: Pedro M. Carrasco Sorlí. 
 
Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 
Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 

Delegat del rector per a 
Estudiants: Daniel González 
Serisola 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Jesús Alcolea Banegas 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degana Fac. Psicologia: Alicia 
Otilia Salvador Fernández-Montejo 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
 
Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
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Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
Representant departaments: 
Santiago Renard Álvarez 
 
Representant departaments: 
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. Dret: José Landete Casas 
 
PDI Fac. Física: Enric Josep Valor 
Micó 
 
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. Economia: Rubén 
Fernández Soldevila 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història: 
Laura Peris Bolta 
 
Estudiant Fac. Dret: Rocio Raya 
Galvin 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Fac. Economia: Pilar Catalán 
Cercós 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla 
 
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 
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Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques 
(en funcions): Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 

 
President Junta PDI : Amat 
Sánchez Velasco  
 
Coordinador AGE: Jordi Caparrós 
Gutiérrez 
 
Absències justificades: 
 
Vicerectora de Comunicació i 
Relacions Institucionals: Silvia 
Barona Vilar  

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 21 de 
gener de 2014.  
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’ intervencions. 
 
La secretaria general presenta una modificació que és acceptada pels 
membres del Consell de Govern. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 18/2014. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 21 de gener de 2014 amb la següent modificació:  
. Afegir a la llista d’assistens Enric Josep Valor Micó, PDI 
de la Facultat de Física. 
. A la pag, 6 canviar Fac. Dret, per Fac. Física.” 

    
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell, pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
.  Carlos Paris, filòsof que va ser investit com a doctor honoris causa per la 
nostra Universitat pel 1991. 
.  Manuel Luis Gil Salom, professor del Departament de Cirurgia.  
.  Mª Cruz Cabeza-Sánchez Albornoz, directora de la Biblioteca Història de 
la Universitat. 
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. Melchor Vivó Rel, company del Servei Tècnic i de Manteniment de la 
Unitat de Blasco Ibàñez. 
. Angel Serrano Cano, company del departament de Farmacologia. 
. Eduardo Galán Peláez, professor jubilat de la Facultat de Magisteri.  
. El company de l’empresa de manteniment del Campus Burjassot-Paterna 
que malauradament va tenir un accident de treball mortal a la Facultat de 
Farmàcia. 
 
El rector anuncia que els dies 26 i 27 de març hi haurà vaga d’estudiants.  
 
 A continuació dóna la benvinguda a Jordi Caparrós Gutérrez, coordinador 
de l’AGE, que des d’ara assistirà a les reunions del Consell de Govern i 
anuncia que el 2 d’abril es farà l’acte de presa de possessió del nou equip 
rectoral de la Universitat de València, al qual estan tots convidats. 
 
En l’apartat de les felicitacions, felicitar: 
 
. El professor Dr. Francisco Toledo Castillo, del Departament de Psicologia 
Bàsica, per haver sigut condecorat amb la Gran Orden de Caballero de 
Santiago.  
. L’SCSIE de la Universitat de València per rebre la certificació ISO 9001 de 
qualitat. 
. La Sra. Cristina Aragonés, per rebre la seua tesi doctoral el premi 
ESTUDIA VLC, de la Fundación InnDEA València, tesi dirigida per les 
catedràtiques de la Facultat d’Economia, Dr.a Inés Kuster Boluda i Dra. 
Natalia Vila López. 
. El professor Dr. Martí Dominguez Romero, per rebre el Premi Carles 
Rahola d’Assaig 2013, premi literari d’assaig en llengua catalana que forma 
part dels Premis Literaris de Girona atorgat per la Fundació Prudenci 
Bertrana. 
. La professora de Teoria i Història de l’Educació, Dra. Mª Carmen Agulló 
Díaz, per la seua participació en el documental  Las maestras de la 
República, guanyador del Goya. 
. El catedràtic Dr. Jaime Siles Ruiz, pel seu nomenament com a doctor 
honoris causa per l’Université Blaise Pascual. 
. El professor Dr. Rafael Tabares-Seisdedos i el seu equip per rebre el Premi 
de la Reial Acadèmia de Mediciina de la Comunitat Valenciana per la 
recerca que dirigeix sobre les associacions directes i inverses entre el 
càncer i les malalties del cervell i del sistema nerviós i per la seua 
publicació en PLOS Genetics. 
. La pedagoga Sra. Tudi Torró i el músic Sr. Lluis Miquel per haver sigut 
guardonats amb el sXV premis Vicent Ventura.  
. Als titulats de la Facultat de Medicina i Odontologia, Sr. Ezequiel Jesús 
Pérez Sánchez, per obtenir la millor nota en l’examen MIR i la Sra. Jana 
Caudet Esteban per la seua sisena millor nota. 
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El 13 de març es va presentar el llibre El Paraninfo de la Universitat de 
València y sus personajes retratados. Testimonio de saber, historia  y 
ceremonia del catedràtic Dr. Daniel Benito Goerlich i la Sra. Amparo José 
Mora Castro.  
 
El 24 de febrer es va signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria 
de Sanitat, la Universitat de València i la Fundació ADEIT, per a la 
realització de pràctiques acadèmiques externes per als estudiants del 
màster universitari en Psicologia General Sanitària.  
 
Comunica que el 20 de març se va reunir l’Assemblea General de la CRUE i 
el Consell d’Universitats. El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport hi va 
presentar dos reials decrets, un sobre els requísits d’accés als 
ensenyaments de grau i altre sobre les titulacions estrangeres. Els dos es 
van informar desfavorablement per la Conferència de Rectors. Respecte 
del primer s’hi va demanar que, almenys durant tres o quatre cursos 
s’ajornara la seua implantació. Pel que fa al decret sobre les titulacions s’hi 
va dir que creava malentesos amb altres titulacions d’enginyeries 
tècniques. 
 
Igualment comunica que a l’ETSE va tenir lloc el II Congrès Nacional 
d’Innovació Docent en Engineria Química, acte inaugurat per la vicerectora, 
Dra. Isabel Vázquez. 
 
En l’apartat de les inauguracions, van tenir lloc les següents: 
 
. L’exposició d’Espais Contingents. Estudi visual sobre la Universitat de 
València Mario Rabasco, a l’edifici La Nau.  
. Les XVIII Jornades d’Informació Conéixer 2014, a l’Aula Magna de la 
Facultat de Medicina i Odontologia.  
. Acte de la XIII edició dels Premis “Els Valors de la Ciutat, la Ciutat dels 
Valors”, del grup municipal socialista i els socialistes de València. En 
aquesta edició la Universitat de València juntament amb la Universitat 
Politècnica va rebre el Premio de Convivencia y Progreso. 
. El vicerector d’Economia va inaugurar la XIII edició del Fórum d’Ocupació 
a la Facultat d’Economia.   
. L’11 de febrer es va produir un comunicat de la Universitat de València 
arran les declaracions polítiques per la definició de valencià en el nou 
diccionario de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.  
. 12èna Biennal Martínez Guerricabeitia a l’Edifici La Nau, coincidint amb el 
25 aniversari del seu Patronat.  
. II Congrès d’investigació Biomèdica 2014 a l’Aula Magna de la Facultat de 
Medicina i Odontologia. 
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. Acte de presentació de la ILP a favor de la Ràdio Televisió Valenciana al 
Palau de Cerveró. 
. Acte institucional amb motiu del Dia de les Dones, amb un homenatge a 
la seua primera doctora Rosario Domingo Sebastián, al saló d’Actes.  
 
El 3 de febrer la Universitat de València va emetre un comunicat de rebuig 
a la proposta del Ministeri de reduir les beques Erasmus a un semestre.  
 
D’altra part, comunica que es va presentar el llibre del professor associat 
Ramón Trullenque Juan, “Medicina i Gènere” a l’edifici La Nau. 
 
El 26 de març va tenir lloc la presentació en línia, per consultar els 
resultats de la inserció laboral dels titulats i titulades de la Universitat de 
València. 
 
El 28 de març es va presentar la publicació “La Universitat de València i els 
seus entorns: L’Horta de València, el Massis de Caroig i els Parcs Naturals 
de la Font Roja i de la Serra de Mariola”, a l’Auditori Joan Plaça del Jardi 
Botànic, amb l’assistència de la Consellera d’Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient, Sra. Isabel Boning Trigueros.  
 
Comunica que la Universitat de València ha estat la primera d’Espanya i 
setena d’Europa en els premis esportius en 2013, segons l’informe de la 
EUSA (Eeuropean University Sports Association).  Segons el rànguing 
mundial URAP 2013, ha estat la tercera institució acadèmica d’Espanya i 
ha pujat a la quarta posició com a creadora científica entre les universitats 
espanyoles, segons el rànquing creat per SIR Iberoamèrica (empresa 
SCImago Institucions Rankings). 
 
Finalment, comunica que a les 11 hores haurà d’absentar-se d’aquest 
Consell per a assistir a un acte a l’Hospital Clínic, que compta amb la 
presència del president de la Generalitat Valenciana. Li substituirà la 
vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació felicita el 
rector i el seu equip pels resultats obtinguts en les eleccions i agraeix el 
treball que han fet els vicerectors i vicerrectores que no repetiran 
legislatura: el vicerector d’Economia, Màximo Ferrando; la vicerectora de 
Comunicació i Relacions Institucionals, Silvia Barona; la vicerectora de 
Relacions Internacionals i Cooperació, Olga Gil i el vicerector d’Investigació 
i Política Científica, Pedro  Carrasco. 
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El rector agraeix aquestes felicitacions i manifesta també el seu agraïment 
a tots el participants en les eleccions, a la Junta Electoral i a la comunitat 
universitària en general.  
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de nomenament de professorat honorari.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que es tracta de tres noves propostes i una renovació. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Santiago Renard trasllada l’adhesió del Departament de Filologia Espanyola 
a la proposta de Guillermo Carnero. Afegeix que té un expedient molt 
extens, així com la seua tasca investigadora.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia intervé en suport de la 
proposta a favor del professor Salvador Lluch. Indica que té una extensa 
trajectòria professional en diverses universitats europees i d’Estats Units. 
Ha estat professor en dues universitats espanyoles i ha desenvolupat una 
ampla activitat científica i docent en la nostra Universitat. És mestre d’una 
extensa saga de professors i la Facultat de Medicina i Odontologia dóna 
suport a la seua proposta.  
 
El rector intervé respecte de la proposta del professor Ramon Peña per dir 
que el seu extens expedient és la prova de la seua activitat i del seu 
merescut reconeixement.  
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes i la renovació de 
nomenaments, que obtenen els resultats següents:  
 
Noves propostes: 
. Guillermo Carnero Arbat, obté 38 vots a favor, 1 en contra i 3 
abstencions.  
. Salvador Lluch i Lópe, 38 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions.  
. Ramón Peña Martínez, 38 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.  
 
Renovació: 
. Emèrit Bono Martínez, 40 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció.  
 
Per tant, el Consell de Govern pren l’acord següent: 
 

ACGUV 19/2014. “1. Aprovar el nomenament, com a 
professors honoraris de la Universitat de Valencia,  dels 
següents professors: 
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. Guillermo Carnero Arbat. 
. Salvador Lluch López. 
. Ramón Peña Martínez.  
 
2. Aprovar la renovació del nomenament com a professor 
honorari de la Universitat de València, al professor 
Emèrit Bono Martínez.” 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de proòrroga de contracte i canvi de 
dedicació de professorat emèrit.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que es tracta de la renovació del Dr. Vicente Cuñat Edo i 
la Comissió de Professorat ho ha informat favorablement.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret resalta la col·laboració d’aquest 
professor, així com la seua tasca investigadora. Manifesta que és un honor 
que continue desenvolupant les seues tasques com a emèrit de la nostra 
Universitat.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, amb el següent resultat: 28 vots 
a favor, cap en contra i 4 abstencions.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 20/2014. “Aprovar la renovació del contracte, 
com a professor emèrit de la Universitat de València, del 
professor Vicente Cuñat Edo, així com, el canvi de 
dedicació de temps complet a termps parcial.” 

 
Punt 5. Elecció, si escau, de membre de la Subcomissió de Doctorat.  
 
La vicerectora d’Oordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Proposa Manuel Pruñonosa Tomás, catedràtic d’universitait del 
departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació. 
Afegeix que la Comissió de Professorat ho va informar favorablement.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta que obté 39 vots a favor, cap en 
contra i 3 abstencions.  
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Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 21/2014. “Elegir al professor Manuel Pruñonosa 
Tomás, catedràtic d’universitat del departament de 
Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació, per 
formar part de la Subcomissió de Doctorat de la 
Universitat de València .” 

 
Punt 6. Elecció representant PAS per a formar part de la Comissió 
Econòmica.  
 
El vicerector d’Economia presenta l’assumpte i indica que el representant 
ha de ser elegit, cada quatre anys, entre els membres PAS del Consell de 
Govern. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Realitzada la votació pels membres d’aquest col·lectiu, s’elegeix Francesc 
Marí com a representant per unanimitat (3 vots a favor). 
 
Per tant es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 22/2014. “Elegir, d’acord amb l’art. 7è del RRI 
del Consell de Govern, al  representant de PAS en el 
Consell de Govern,  Francisco Rafael Marí i Grafià per 
fornar part de la Comissió Econòmica de la Universitat de 
València.” 

 
Punt 7. Convocar, si escau, eleccions de renovació d’estudiants al 
Claustre.  
 
El delegat del rector per a estudiants presenta l’assumpte i proposa el dia 
20 de novembre de 2014 per a les eleccions d’estudiants. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 23/2014. “Aprovar la convocatòria deleccions per 
a la renovació d’estudiants claustrals per al 20 de 
novembre de 2014.” 
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Punt 8. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic per al curs 
2014/2015. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
Afegeix que és tracta d’una proposta semblant a anys anteriors. Es 
proposa com a data d’inici de curs el 15 de setembre, encara que l’acte 
d’obertura oficial serà el 12 de setembre. Pel que fa al dia 20 de març, es 
proposa que siga no lectiu i el divendres, 10 d’octubre, es proposa que 
siga lectiu, però amb la possibilitat de ser dia festiu de campus. La 
Comissió de Postgrau i de Grau han informat favorablement la proposta.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Dulce Contreras dóna les gràcies a l’equip de govern per la seua 
sensibilitat en retardar la data d’inici de curs.  
 
Jordi Caparrós indica que, pel que fa al segon quadrimestre, des de la 
finalització de les classes, comencen immediatament els exàmens i li 
sembla un despropòsit. 
 
Elena García Testal pregunta si podrien coincidir les eleccions d’estudiants 
a Claustre amb les eleccions dels consells de departaments.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística accepta la proposta i indica 
que es podrien fer en la setmana del 16 al 21 de novembre. 
Contesta Jordi Caparrós que la justificació està en el fet que no es pot 
retardar més l’inici dels exàmens i el tancament dels expedients dels 
estudiants.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (39 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 24/2014. “Aprovar el calendari acadèmic, 
corresponent al curs 2014/2015, que s’adjunta com a 
annex.” Annex I. 
 

El rector proposa el tractament conjunt dels punts 9 i 10 de l’ordre del 
dia. 
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Punt 9. Aprovació, si escau, de la proposta d’inici d’expedient de creació 
d’una nova titulació de grau. 
Punt 10. Nomenament, si escau, de CEPE d’una nova titulació de grau. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta els assumptes i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
Proposa la creació del grau en Ciències Gastronòmiques, una titulació que 
ja s’imparteix a la Universitat de Mondragón, pràcticamente està en marxa 
en la Universitat Catòlica de Múrcia i està en estudi en Catalunya.  
 
Proposa que estiga adscrita a la branca de ciències de la salut i, en 
concret, a la Facultat de Farmàcia, on ja s’imparteixen les titulacions de 
Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments. 
  
Pel que fa a la CEPE, d’acord amb els nostres Estatuts ha de ser aprovada 
pel Consell de Govern i presidida pel degà o degana del centre al que 
s’adscriga. Fa la proposta de composició corresponent i recomana que es 
compte amb experts adequats per a donar una millor qualitat al pla 
d’estudis. Indica que es tracta d’una titulació que necessita uns recursos 
materials específics i cal fer una proposta seriosa i viable.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
La degana de la Facultat de Farmàcia indica que, si s’aprova, serem la 
primera universitat pública a implantar aquesta titulació. La CEPE és molt 
qualificada i s’intentarà fer el millor pla d’estudis.  
 
Dulce Contreras indica que la idea és molt bona però planteja un dubte 
sobre si seria més adequat un grau o una formació professional. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials pregunta si s’ha fet la previsió de 
recursos necessària.  
 
El president de la Junta de PDI planteja dubtes al voltant de la relació entre 
públic i privat, ja que els límits no semblen clars. Opina que sería 
interessant conéixer els interessos de la societat valenciana. 
 
Guillem Chismol també manifesta la seua preocupació per la relació públic-
privat.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística respon als intervinents. En 
primer lloc, recorda que no es la primera iniciativa d’aquest grau, que ja 
està verificat i implantat en algunes universitats, però en qualsevol cas, la 
decisió final de si té les característiques d’una titulació de grau la valorarà 
aquest Consell en base al pla d’estudis que s’elabore.  
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Sobore la conveniència de comptar amb experts externs, indica que l’art. 
124.1 dels Estatuts diu: “… Abans de formular la proposta, s’oferirà a les 
organitzacions professionals i socials interessades en el pla la possibilitat 
de ser oïdes”. És clar que la proposta de títol és de la Universitat de 
València, que la CEPE que es proposa està integrada exclusivament per 
personal de la nostra universitat, però opina que pot ser convenient 
enriquir el treball de la CEPE amb punts de vista externs, alhora que pot 
ajudar per a completar els recursos necessaris. Insisteix en que aquest és 
l’inici del procès i que cal fer un títol amb qualitat acadèmica i viable. 
 
Se sotmet a votació la proposta d’iniciar l’expedient de creació del grau en 
Ciències Gastronòmiques. La votació es fa a mà alçada i per 36 vots a 
favor, cap en contra i 8 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 25/2014. “Aprovar l’inici d’expedient de creació 
de la titulació de grau en Ciències Gastronòmiques, 
adscrita a la Facultat de Farmàcia.” 

 
A continuació se sotmet a votació la proposta de composició de la CEPE. 
La votació es fa a mà alçada i per 36 vots a favor, cap en contra i 7 
abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 26/2014. “Aprovar la següent composició de la 
Comissió d’elaboració del pla d’estudis (CEPE) de la 
titulació de grau en Ciències Gastronòmiques, adscrita a 
la Facultat de Farmàcia: 
 
Presidenta:  
.Teresa Barber Sanchis. CU de Bioquímica i Biologia 
Molecular, degana de la Facultat de Farmàcia. 
 
Vocals:  
. Juan Carlos Moltó Cortés. TU de Nutrició i 
Bromatologia. Vicedegà d’Estudis de la Facultat de 
Farmàcia. Pt. CAT de Nutrició Humana i Dietètica i de 
Ciència i Tecnologia dels Aliments.  
. Juan Miguel Soriano del Castillo. TU de Nutrició i 
Bromatologia. Director de la Clínica Nutricional de la 
UVEG. 
. Carla Soler Quiles. TU de Tecnologia dels Aliments. 
. Rosa M. Yagüe Perales. TU d’Economia Aplicada. 
Secretària de la Facultat de d’Economia.  
. Francisco Higón Tamarit. TU d’Economia Aplicada. 
 
PAS: 
. Carlos Benavent Seguí. Oficina Plans d’Estudi” 
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El rector proposa que es tracten a continuació els punts 28 i 29 de l’ordre 
del dia, la qual cosa s’accepta.  
 
Punt 28. Informe de la Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitaciones de 
la Universitat de València.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Es tracta d’un informe sobre el primer any de funcionament de la 
Bústia, que correspon al curs 2011/2012, per tal de donar compliment al 
que es disposa al seu reglament A més de recollir queixes, suggeriments i 
felicitacions, també inclou una enquesta respecte al grau de satisfacció per 
tal de millorar el sistema.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI opina que s’hauria de millorar els sistemes 
d’informació al PDI, en general, no sols pel que fa a la Bústia, sino també a 
altres sistemes. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació indica que s’ha 
tractat d’establir un únic mecanisme per a tota la comunitat universitària. 
En un primer moment es va formar a les persones que anaven a rebre la 
informació, però ara cal anar més enllà i establir campanyes divulgatives.  
 
El rector proposa algunes modificacions en el punt 8 de la documentació  i 
en la pàginai 28, que són acceptades.  
 
El Consell de Govern queda assabentat d’aquest informe.  
 

ACGUV 27/2014. “Fer constar que l’informe sobre la 
Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la 
Universitat de València, que s’adjunta com a annex, s’ha 
presentat davant el Consell de Govern per al seu 
coneixement.” Annex II. 

 
Punt 29. Aprovació, si escau, d’ampliació de la cessió patrimonial a favor 
de la Fundació Lluís Alcanyís.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que es lliura als membres del Consell en 
aquesta sessió. Indica que la Fundació Lluís Alcanyís va crear pel 2009 la 
Clínica Nutricional, ubicada en un immoble, propietat de la Universitat de 
València al carrer Guardia Civil. Pel 2010 va començar les seues activitats i 
ha anat creixent i fent activitats de pràctiques formatives, investigació i 
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serveis als usuaris externs. S’han ampliat les instal·lacions i s’han adaptat 
els espais, però en aquest moment en falten més. Fa un mes es va rebre la 
darrera obra per incloure serveis a persones amb discapacitats. Es proposa 
la cessió patrimonial de bens mobles i immobles a la Fundació.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport no està 
d’acord amb la proposta de cessió, ja que és d’un professor que no té el 
suport de la Universitat. Oficialment no té informació sobre aquest punt ni 
sobre la creació d’una plaça de professor.  
 
Luis Antolín indica que hi ha molta confusió i li sorpren l’informe. També 
demana que s’ajuste el nom de la Clínica a l’activitat que desenvolupa. No 
té la informació completa i per tant, anuncia el seu vot en contra.  
 
Jesús Olavarria planteja diverses qüestions: 

1. L’informe no està signat i hauria d’estar-ho. 
2. Té dubtes sobre si la Universitat forma part del Patronat de la 

Fundació. 
3. Demana que s’especifique el termini de cessió de l’immoble, que 

hauria de coincidir amb el del conveni marc.  
4. El nom del centre implica un sistema d’actuació i convé que 

s’adapte. 
 
La degana de la Facultat de Fisioteràpia indica que fisioteràpia és una de 
les àrees implicades en el procès i cal ternir-la en compte a l’hora de 
modificar el nom.  
 
José Manuel Almerich contesta al degà de la Facultat de Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport que la proposta de cessió no és incongruent 
amb les conversacions prèvies. L’objectiu és crear una clínica d’activitat 
física i esport que inclou serveis de fisioteràpia. S’ha intentat establir-la  
associada a la Clínica Nutricional, però no hi ha hagut cap resposta per part 
de la Facultat i no s’ha creat cap clínica. Ha de quedar clar que si no hi ha 
resolució de la Facultat de CAFÉ no hi haurà clínica, i també cal atendre a 
les persones amb aquestes neessitats. Opina que el tema no s’ha plantejat 
correctament i proposa que es retire per presentar-lo més endavant 
adequadament. 
 
Pel que fa a la composició del Patronat, i en resposta a la intervenció de 
Jesús Olavarria, indica que la Universitat de València en forma part de la 
Fundació Lluís Alcanyís i la cessió patrimonial seria per vint anys.  
 
Es proposa la retirada d’aquest punt i s’accepta.  
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Punt 11. Aprovació, si escau, de criteris per al desenvolupament de la 
carrera docent del personal docent i investigador de la UVEG per al curs 
2014/2015. 
 
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. En primer lloc, vol manifestar la dificultat de gestió de les sis 
places, ja que és una taxa de reposició que no pot contentar a ningú i 
també manifesta el seu malestar davant d’aquesta restricció, ja que la 
plantilla de la Universitat de València va menguant en el últims anys. Vivim 
una situació conjuntural i hem d’aplicar uns criteris d’acord amb les 
circumstàncies i el marc legal de cada any. Esperem que l’escenari canvie 
en un futur immediat. 
 
Agraeix a la Subcomissió de Professorat, a la Comissió de Professorat, a 
les seccions sindicals de la Mesa Negociadora i especialment al president 
de la Junta de PDI la col·laboració intensa que hi ha hagut per portar a 
terme aquest document. Han compartit actituds i esforços per atendre als 
col·lectius d’ajudants doctors i de contractats doctors en diferents 
moments. Opina que hi ha hagut una bona col·laboració per treballar en 
uns criteris que responguen a les inquietuts de les plataformes dels 
col·lectius esmentats.  
 
En la primera reunió de la Comissió de Professorat es va informar 
favorablement el document que la Subcomissió havia elaborat. S’hi va 
aprovar una plaça per a promoció de TU a CU i les altres cinc per a 
contractats i TU. 
Es mantenia per tant, una plaça de promoció a CU, sent conscients que el 
col·lectiu dels ajudants doctors és el mès feble. Va tranquilitzar els 
membres de la comissió, ja que el director general ha confirmat que seran 
nomenats contractats doctors interins els ajudants doctors que finalitzen 
el seu contracte. 
 
Des de la Plataforma de contractats doctors es va plantejar que totes les 
places foren per a estabilitzar als ajudants doctors que finalitzen el seu 
contracte i sols en cas que es mantenira una plaça de CU, també 
demanaven una plaça per a la promoció de TU a CU.  
 
El 24 de març es reuneix la Mesa Negociadora i es torna a plantejar que el 
col·lectiu més feble és el dels ajudants doctors i s’acorda que cinc places 
s’utilitzen per a la promoció d’ajudants doctors a contractats doctors 
juntament amb el criteri d’ordenació: antiguitat com a PDI, tant en el cas 
dels ajudants doctors com en el cas dels contractats doctors. Es considera  
que aquest criteri és el més objectiu. 
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A continuació la Plataforma de contractats doctors i d’ajudants doctors 
lliuren altre document i demanen que majoritàriament el criteri emprat siga 
el de l’antiguitat en l’acreditació, si bé els contractats doctors proposen 
que s’incloga el requísit de cinc años com a contractat doctor. 
 
Davant de les peticions formulades es fa una convocatòria d’urgència per a 
la Mesa Negociadora el dia 28 de març. S’analitza per una banda l’article 
21.2 que fa referència a que “Excepcionalmente…. parte de las plazas 
resultantes de la aplicación del límite de la tasa de reposición…. podrà 
ofertarse para el ingreso como profesor contratado doctor”. Per altra 
banda, es consideren els escrits rebuts per part de les plataformes 
d’ajudants doctors i contractats doctors. 
 
Finalment, s’arriba a l’acord següent: de les places que corresponent a la 
taxa de reposició, es destinarà una plaça per a la promoció de contractat 
doctor per a TU i cinc places per a l’estabilització d’ajudants doctors com 
a contractats doctor. El criteri serà l’antiguitat en l’acreditació amb el 
requísit de cinc anys en el cos des del que es promociona. 
 
La vicerectora agraeix l’actitud de col·laboració de les seccions sindicals 
amb els col·lectius implicats i demana als membres del Consell el vot 
favorable, ja que han estat uns criteris molt treballats. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Enric Valor indica que aquesta situació és dolenta i està a favor d’afavorir 
la promoció dels col·lectius en precari, però no li sembla bé la desaparició 
de la promoció dels titulars. Tenint en compte que ningú se’n va fora, 
opina que hi ha marge per a mantenir una plaça per a promoció dels 
titulars. 
 
Vicent Horcas, com a membre de la Plataforma dels ajudants doctors, 
també agraeix el treball de les seccions sindicals per afavorir el col·lectiu 
dels contractats doctors i per la solidaritat amb els ajudants doctors. 
Opina que aquesta mesura millora la imatge de la Universitat.  
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport indica que 
és el tercer any que patim aquest escenari. Opina que cal trencar la 
política de personal i prendre decisions més fortes, ja que si no la situació 
no canviarà. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials agraeix la participació de tots en 
aquest procès per l’esforç que s’ha fet. Indica que aquesta proposta és la 
millor solució i la més respectuosa. L’estabilització ha de ser la prioritat 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 31 DE MARÇ DE 2014 
 

-17- 

absoluta en aquests moments i s’hauria d’intentar fer-ho de la millor 
manera possible. És partidari de compensar el camí cap a la plantilla 
funcionarial.  
 
El president de la Junta de PDI indica que ha estat un procès complicat i 
dur, però s’han superat els egoïsmes.  Els objectius a aconseguir són: la 
continuïtat, l’estabilitat i la funcionarització. Tenim un any per davant i 
hem de començar a treballar en aquest sentit. 
 
El degà de la Facultat d’Economia felicita els negociadors i la negociació. El 
paper de la Mesa Negociadora és important i ha demostrat la seua 
capacitat de diàleg i flexibilitat. Això dit, hi ha una opinió creixent entre els 
membres de la Junta de Facultat d’Economia que el tràmit hauria de ser 
diferent i que, en els termes de promoció acadèmica, la Comissió de 
Professorat hauria de ser la útima instància abans del Consell de Govern. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història agraeix les intervencions 
hagudes. Opina que el resultat d’aquests criteris és el reflexe de les 
circumstàncies que vivim, conseqüència d’una sèrie de polítiques que 
condueixen a la Universitat a una restricció i precarització. El resultat no 
pot satisfer a ningú, ja que és difícil trobar uns criteris equitatius. Agraeix 
l’esforç a tots i, especialment, a l’equip de govern que ha fet una tasca 
important. Com a membre de la Plataforma dels contractats doctors 
comprèn als ajudants doctors i els dóna el seu suport.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat agraeix també les 
intervencions. Contesta al degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport que s’estan fent moltes coses. Demà hi haurà una reunió, a 
Madrid, al voltant d’aquest assumpte. Estem treballant des de la CASUE 
per traslladar dades al Ministeri sobre la problemàtica que estem patint. Pel 
que fa a la promoció a CU desapareix sols per al curs 2014/2015 i demana 
respecte i solidaritat.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 37 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 28/2014. “Aprovar els criteris per al 
desenvolupament de la carrera docent del personal docent 
i investigador de la Universitat de València, per al curs 
acadèmic 2014/2015, que s’adjunten com a annex.” Annex 
III. 
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Punt 12. Aprovació, si escau, d’OCA 2014/2015. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que la Comissió de Professorat del 25 de març va 
informar favorablement la proposta. Agraeix al Servei de Recursos Humans 
PDI l’esforç que ha fet treballant contra rellotge, malgrat les dificultats de 
les aplicacions informàtiques. S’ha fet un informe amb les desviacions 
observades i s’han fet algunes modificacions, ja que la matricula dels graus 
encara no està estabilitzada. Pel que fa a les dobles titulacions i cursos 
d’adaptació no es diferencien en l’aplicació informàtica i s’ha tingut que fer 
a mà. També agraeix la tasca al Servei de Política Lingüística pel seu 
informe. La proposta que es presenta amb les modificacions fetes ha estat 
consensuada amb tots els centres implicats i agraeix la flexibilitat assolida. 
Demana el vot favorable.  
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’oferta de postgrau i fa referència a 
la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Indica que 
són 114 màsters i agraeix el treball dels directors dels màsters, dels 
centres i del Servei de Postgrau. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Rubén Fernández indica que els incompliments no apareixen reflectits a 
l’informe, per exemple, en els treballs de fi de màster de l’ETSE no 
s’imparteixen assignatures en valencià o en International Business. 
 
El degà dela Facultat d’Infermeria i Podologia iindica que s’ha produït 
alguna errada a l’hora de picar les dades. Considera necessària una reflexió 
al voltant de l’idioma en les pràctiques assistencials, ja que planteja 
problemes. S’hauria de buscar una fòrmula neutra valencia-castellà, ja que 
al final, el que interessa és parlar en la llengua dels estudiants i dels 
pacients que s’atèn. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que s’ha de 
traure tots el curs d’adaptació de Telèmatica. Pel que fa a les enginyeries, 
aclareix que s’ofereix en valencià quan hi ha més d’un grup, però quan el 
grup és únic solament s’ofereix en castellà. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat està d’acord amb la 
intervenció del degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia respecte de les 
pràctiques assistencials. Pel fa a l’ETSE, es farà el que siga possible i 
respecte a International Business, proposa que s’aprove com está amb 
l’informe del Servei de Política Lingüística.  
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 37 
vots a favor, 3 en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 29/2014. “Aprovar l’Oferta Acadèmica de Grau i 
de Postgrau per al curs 2014/2015, que s’adjunta com a 
annex, amb les següents condicions:  
 
1. Les titulacions que no compleixen el percentatge de 
docència en valencià establert en els criteris d’OCA, han 
de presentar  les millores escaients per a l’ajust. 
 
 Pel que fa a l’oferta corresponent al grau de Medicina, els 
requeriments de la docència en valencià s’aplicaran a les 
modalitats de docència no clínica, atenent que aquesta 
docència ha d’atendre’s en els diferents hospitals 
universitaris amb els recursos que disposen els mateixos.  
 
Quant al grau en Informació i Documentació l’oferta de la 
docència en valència ha d’arribar al percentatge mínim 
establert en els criteris d’OCA. 
 
2. La Facultat de Geografia i Historia ha de precisar la 
llengua en que s’ha d’impartir la docència en tots els 
grups /subgrups. 
 
4. En les titulacions de grup únic, la distribució de la 
docència  en valencià ha de tendir a reproduir la 
proporció de teoria i practica que tinga la titulació.  
 
5. No s’ofertarà el Curs d’Adaptació al Grau d’ 
Enginyeria Telemàtica.   
 
Els ajustos necessaris per al compliment d’aquestes 
condicions s’hauran de realitzar durant el mes d’abril. La 
Vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat donarà 
compte al Consell de Govern de les modificacions 
realitzades.”  Annex IV. 

 
Punt 13. Modificació, si escau, del Reglament de Mesures per a la 
integració del PDI amb discapacitat de la UVEG. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referènncia a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Indica que la Comissió de Professorat i la Mesa Negociadora ho 
han informat favorablement per unanimitat. Comenta les millores que 
introdueix la modificació proposada en funció de tres criteris: la necessitat 
d’adaptar el tipus de docència, l’ajust al percentatge per discapacitat igual 
o superior al 33% i les tables de reducció. També s’ha incorporat als 
ajudants no doctors, així com una modificació que estableix que quan la 
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docència que corresponga és menor que la que correspon en el 
departament, la reducció serà proporcional a la de l’àrea de coneixement. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell de Govern, es pren l’acord 
següent: 
 

ACGUV 30/2014. “Modificar el Reglament de Mesures 
per a la Integració del personal docent i investigador amb 
discapacitat a la Universitat de València,  que s’adjunta 
com a annex.” Annex V. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de relació de places i de professorat que 
s’integra en l’àrea pròpia d’Optometria i Ciències de la Visió.  
 
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. Demana el vot favorable.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 31/2014. “Aprovar la relació de places i de 
professorat que s’integra en l’àrea pròpia d’Optometria i 
Ciències de la Visió,  que s’adjunta com a annex.”Annex 
VI. 

 
Punt 15. Aprovació, si escau, de la RLT del personal docent i investigador 
de la Universitat de València.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que ja s’ha incorporat el professorat aprovat en el punt 
anterior.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 32/2014. “Aprovar la relació de llocs de treball 
del personal docent i investigador de la Universitat de 
València, 2014 i el seu document annex, que s’adjunten 
com a annex.” Annex VII. 
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Punt 16. Aprovació, si escau, de memòries de verificació de màster.  
 
La vicerectora de Postgrau presenta dos màsters i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Pel que fa al 
màster en Direcció i Planificació de Turisme, s’inclou perfil lingüístic B2 en 
espanyol i, respecte del màster en Economia Social (Cooperatives i 
entitats no lucratives), s’inclou una matèria optativa de nou crèdits per a 
estudiants que vulguen accedir al doctorat. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 33/2014. “Modificar les memòries de verificació 
dels següents màsters universitaris, d’acord amb la 
documentació que s’adjunta com a annex: 
 
. Màster Universitari en Direcció i Planificació del 
Turisme. 
. Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i 
Entitats no Lucratives).” 

 
Punt 17. Extinció, si escau, de plans d’estudi de màsters. 
 
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 34/2014. “Aprovar la supressió dels següents 
estudis de màsters universitaris de la Universitat de 
València, les memòries dels quals s’adjunten com a annex: 
 
. Màster Universitari en Anàlisi del Rendiment Esportiu/ 
Performance Analysis of Sport, per la Universitat de 
València. 
. Màster Universitari en Ciències Avançades de les 
Telecomunicacions Modernes, per la Universitat de 
València i la Universitat Pompeu Fabra. 
. Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de Coloides i 
Interfases, per les Universitats de Granada, Pablo 
Olavide, Màlaga, Santiago de Compostela, Vigo i 
València. 
. Màster Universitari en Història de la Ciència  i la 
Comunicació Científica, per nla Universitat de València. 
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. Màster Universitari en Història i Identitats Hispàniques 
en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX), per les 
Universitats de València, Alacant, Jaume I Università 
degli Studi di Cagliari.” Annex VIII. 

 
Punt 18. Canvi de denominació, si escau, de títol propi de postgrau. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Pel que fa al 
màster en Atenció Farmacèutica i Farmàcia Hospitalària ha de canviar el 
nom a requeriment de la Direcció General de Política Universitària atenent 
a la disposició addicional dècima del RD1393/2007, que fa referència al 
fet que els títols universitaris d’aquest decret no podran induir a confusió 
ni coincidir en la seua denominació amb els dels especialistes  en ciències 
de la salut, recollits en la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries. Es 
proposa canviar la denominació a “màster en Atenció Farmacèutica 
Hospitalària.” 
 
Pel que fa al segon títol de postgrau “diploma d’especialització en Gestió 
de Comunicació en Marquèting”, sorprèn que s’haja plantejat aquest canvi 
sense una raó de força major. La directora del títol va explicar que es 
tractava una sol·licitud dels estudiants, ja que la majoria són professionals 
de la comunicació i demanen major aprofundiment en l’enfocament de la 
comunicació integral i vinculada a les noves tecnologies. El nou títol resulta 
més atractiu i reflecteix millor enfocament actual del curs.  
 
 La vicerectora assenyala que no li sembla bé que es canvie sense 
l’aprovació del Consell de Govern. No obstant això, demana el vot 
favorable al canvi per no perjudicar als estudiants, atès que en aquest 
moment en la web d’ADEIT apareix amb la nova denominació “diploma 
d’especialització en comunicació integral i 2.0”. Però en tot cas, recorda 
que aquest tipus de canvis han de ser aprovats pel Consell de Govern 
abans de donar publicat als cursos.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Landete està d’acord amb la vicerectora i demana que no servisca 
d’exemple ni de precedent. Demana votació separada. 
 
Se sotmet a votació la proposta de canvi del Màster en Atenció 
Farmacèutica i Farmàcia Hospitalària que s’aprova per unanimitat (34 vots 
a favor).  
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A continuació se sotmet a votació la proposta de canvi de denominació del 
diploma d’especialització en Gestió de Comunicació en Markéting, que 
s’aprova per 15 vots a favor, 3 en contra i 15 abstencions. 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 35/2014. “Aprovar el canvi de denominació dels 
següents títols propis de la Universitat de València: 
 
. “Màster en Atenció Farmacèutica i Farmàcia 
Hospitalària” que passa a denominar-se “Màster en 
Atenció Farmacèutica Hospitalària. 
 
. “Diploma d’especialització en Gestió de Comunicació en 
Marketing” que passa a denominar-se “Diploma 
d’especialització en Comunicació Integral i 2.0”. 

 
Punt 19. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial, el vicerector 
d’Investigació i Política Científica i la vicerectora de Postgrau presenten els 
convenis corresponents a la seua àrea de treball i fan referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. A més, el 
vicerector d’Investigació i Política Científica presenta, en absència de la 
vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals, els convenis 
d’aquesta àrea.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 36/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament d’Andilla i la 
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex IX. 

 
ACGUV 37/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Conselleria de Sanitat, la companyia 
Glaxosmithkline i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 

 
ACGUV 38/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Societat Valenciana de Medicina 
Familiar i Comunitària i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XI. 
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ACGUV 39/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Fundació per al Foment de la 
Investigació Sanitària i Biomèdica i la Universitat de 
València. Estudi General, per a la creació de la “Càtedra 
Fisabio  per al foment de la investigació biomèdica”, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XII. 

 
ACGUV 40/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
cooperació entre la Universitat Complutense de Madrid i 
la Universitat de València. Estudi General, per al 
reconeixement del grup en investigació en Contactologia i 
Optometria de la Universitat Complutense de Madrid, 
com a unitat associada d’investigació a la Universitat de 
València mitjançant el grup d’investigació GIO, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 

 
ACGUV 41/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex, per a l’establiment d’un protocol 
comú per a la creació d’unitats mixtes i unitats associades 
d’investigació.” Annex XIV. 

 
ACGUV 42/2014. “Autoritzar la signatura del protocol de 
col·laboració entre l’Associació per a la docència i 
investigació en salut mental d’Eivissa i Formentera -
ADISAMEF- i la Universitat de València. Estudi General, 
en relació amb el desenvolupament del programa de 
doctorat en Psicologia i Psicopatologia Perinatal i Infantil, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XV. 

 
ACGUV 43/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat d’Antioquia (Colombia) 
i la Universitat de València. Estudi General,  per al 
desenvolupament del programa de formació de doctors en 
Direcció d’Empreses, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XVI. 
 

Punt 20. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de drets 
d’explotació de patents. 
 
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 44/2014. “Autoritzar la signatura del contracte 
entre l’empresa  IELAB  Calidad, S.L., i la Universitat de 
València. Estudi General, per al subministrament de 
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material de referència microbiològic CECT per a 
l’elaboració per part de IELAB de material microbiològic 
en format pastilla i la seua posterior distribució com a 
material traçable a la Col·lecció Espanyola de Cultius 
Tipus, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XVII. 
 
ACGUV 45/2014.  
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 la patent “Complexos metàl·lics mimètics de SOD”, 
100% titularitat de la Universitat de València, no són 
necessaris per a la defensa o millor protecció de l’interès 
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 XVIII. 
 

Punt 21. Aprovció, si escau, del Reglament de règim intern de l’Institut 
Universitari Llengües Modernes (IULMA) 
 
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 46/2014. “Aprovar el Reglament de règim intern 
de l’Institut Universitari de Llengües Modernes Aplicades, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XIX. 

 
Punt 22. Aprovació, si escau, de suport a la candidatura de la Sociedad 
Española de Matemática Aplicada (SEMA) per a l’organització en 2019 del 
Congrès ICIAM (Internationaal congress for Industrial and Apllied 
Mathematics) a la Universitat de València.  
 
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. 
Informa favorablement el suport a la candidatura.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 47/2014. “Aprovar el suport a la candidatura de 
la Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA) per 
a l’organització en 2019 del Congrès ICIAM 
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(International Congress for Industrial and Applied 
Mathematics) en la Universitat de València.” 

 
Punt 23. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de règim 
intern de l’Observatori Astronòmic de la UVEG. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científiva 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.  
 
Enric Valor planteja dubtes respecte de la transitòria primera. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica explica que el sentit de la 
disposició transitòria és que mentre es produeix el procès d’aprovació i 
modificació del RRI i la constitució de la junta, siga el director amb informe 
del Consell Assessor qui puga resoldre les sol·licituds d’adscripció a 
l’Observatori que s’hagen presentat abans de consituir-hi la junta. La 
Comissió d’Estatuts va emetre informe favorable, però va recomanar 
introduir en la disposició transitòria una limitació temporal. En aquest 
sentit es va incloure: les sol·licituds presentades fins a la modificació del 
RRI. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a m à alçada i per 
unanimitat (34 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 48/2014. “Modificar el Reglament de règim inter 
de l’Observatori Astronòmic de la Universitat de 
València, d’acord amb el text que s’adjunta com a annex.” 
Annex XX. 

 
Puntn 24. Aprovació, si escau, de la sol·licitud a la Generalitat Valenciana 
del reconeixement de Col·lecció Museogràfica de Tecnologies de la 
Informació i Comunicació de la UVEG. 
 
El vicerector d’Economia presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Indica que en 
juny es compleixen els 50 anys des que la Universitat de València tingué el 
seu primer ordinador IBM per assumptes de càlcul científic i docència de 
professorat. També hi havia una perforadora i altres màquines. Totes 
aquestes antigues màquines s’havien d’inventariar i recollir en una mena de 
museu. Es tracta de sol·licitar a la Generalitat el reconeixement d’aquesta 
col·lecció de TIC. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria dóna suport a la 
proposta, ja que tenim autèntiques joies tecnològiques que cal posar en 
valor.   
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 49/2014. “Aprovar la sol·licitud a la Generalitat 
Valenciana del reconeixement de la Col·lecció 
Museogràfica de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació de la Universitat de València.” 

 
Punt 25. Aprovació, si escau, de la partida pressupostària de suport a la 
docència, 2014. 
 
El vicerector d’Economia 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.  
 

ACGUV 50/2014. “Aprovar la distribució de la partida 
pressupostària de suport a la docència, corresponent a 
l’exercici 2014, que s’adjunta com a annex.” Annex XXI. 

 
Punt 26. Aprovació, si escau, de distribució de la partida pressupostparia 
de laboratoris docents, 2014. 
 
El vicerector d’Economia 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 51/2014. “Aprovar la distribució de la partida 
pressupostària per a l’adquisició d’equipament per a  
laboratoris docents, corresponent a l’exercici 2014, que 
s’adjunta com a annex.” Annex XXII. 

 
Punt 27. Comunicació de nomenament de directors de centres adscrits.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta la proposta de 
nomenament del director d’EDEM, ja que l’anterior director, Juan Luis 
Gandia, passa a ser vicerector de la nostra Universitat i li agraeix la tasca 
com a director del centre adscrit. Proposa a Francesc Hernández Sancho, 
del Departarment d’Estructura Econòmica, per a ocupar el càrrec.  
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A continuació la secretària general proposa com a director del Col·legi 
Major Albalat a Tomás Baviera i com a director del Col·legi Major La 
Asuncion a Francisco Fernández, en compliment de la normativa vigent. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia resalta la tasca immillorable que Juan 
Luis Gandia ha fet en EDEM.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 52/2014. “Informar favorablement sobre el 
nomenament de Francesc Hernández Sancho, com a 
director del centre adscrit a la Universitat de València 
“EDEM”. 

 
ACGUV 53/2014. “Informar favorablement sobre el 
nomenament de Tomás Baviera Puig, com a director del 
Col·legi Major “Albalat”. 

 
ACGUV 54/2014. “Informar favorablement sobre el 
nomenament de Marta Rios Márquez, com a directora del 
Col·legi Major  “La Asunción de Nuestra Señora”. 

 
Punt 30. Torn obert de paraules.  
 
Laura Peris intervé respecte dels alumnes del màster de Secundària i 
llegeix un text que s’adjunta com a annex XXIII d’aquesta acta.  L’any 
passat la majoria dels alumnes es presentava a la convocatòria de 
desembre per a la defensa de treballs de fi de màster, però enguany s’ha 
eliminat aquesta tercera convocatòria i els alumnes no arriben a la 
convocatòria de setembre. S’han fet les consultes i se’ls digué que es 
podien presentar a la convocatòria de l’any següent, però, aleshores no 
poden accedir a la beca, la qual cosa suposa un problema important per a 
d’ells.  
 
Jordi Caparrós indica que el Consell de Goven va aprovar que l’accés als 
ordinadors estiguera per defecte en valencià, però no és així. Demana que 
es corregisca. D’altra part, planteja de nou el tema de la utilització de 
software lliure, que és gratuit, per tal d’estalviar diners.  
 
Guillem Chismol manifesta el seu interés pel programa que van presentar 
en les eleccions a rector i les propostes en vistes a l’alumnat. Demana que 
s’estudie. 
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Rubén Fernández planteja el cas de quatre alumnes d’una carrera ja 
extinguida, amb una única assignatura suspesa i que, per tant, estan 
obligats a fer l’adaptació al grau amb pèrdua de crèdits de lliure elecció i el 
consegüent cost econòmic afegit, així com la necessitat d’invertir moltes 
hores per a obtenir un títol amb menys crèdits dels cursats. Demana que 
s’estudie i es busque una solució a la seua lamentable situació, ja que 
se’les acaben els terminis.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria intervé en nom dels 
degans per donar les gràcies i felicitar als vicerectors i vicerectores 
eixents. Els agraeix el seu treball i anima als nous vicerectors i vicerectores 
a continuar treballant amb el mateix tarannà. 
 
El degà de la Facultat d’Economia contesta Rubén Fernández que ja s’està 
estudiant aquest assumpte, que és molt delicat perquè està més enllà de 
l’horitzó reglamentari.  
 
El vicerector d’Economia indica que comunicarà el tema dels ordinadors a 
qui corresponga, ja que aquest assumpte és important i estan molt 
sensibilitzats. Pel que fa al seu acomiadament, el càrrec de vicerector és 
un càrrec de confiança i li dóna les gràcies al rector actual i a l’anterior, 
Francisco Tomás, per haver-li assignat durant sis anys aquesta 
responsabilitat. Aquests anys no han estat facils, però el treball en equip 
amb la Gerència i la relació i informació amb el Servei de Comptabilitat i 
Pressupostos, el SAP, el Servei d’Informàtica i la resta de serveis li han 
donat la tranquil·litat per prendre les decisions correctes. Opina que 
l’equip econòmic ha tingut dos encerts, encara que no s’estan aplicant: el 
Pla Plurianual de Finançament (PPF) i el calendari per reduir el deute. 
D’ençà agost de 2011, el fet de no aplicar-les ens ha portat als problemes 
que tenim ara. Opina que el futur serà més fàcil. El millor són les persones 
que es pot conéixer. Agraeix als membres del Consell el suport unànim que 
sempre ha tingut en l’aprovació del pressupost, malgrat la baixada 
d’algunes partides i els retalls. Dóna les gràcies a tots i indica que es 
trobarà a la seua disposició a la Facultat d’Economia.  
 
El rector li agraeix la seua tasca i anuncia que seguirà comptant amb la 
seua experiència.  
 
La vicerectora de Postgrau respon a la intervenció de Laura Peris. Un 
màster de 60 crèdits es programa perquè es puga fer al llarg d’un curs i 
l’estudiant té l’opció de no matricular-se del treball de fi de màster, si 
pensa que no podrà llegir-lo. Amb la nova normativa es normalitza el 
treball de fi de màster i es considera com una assignatura més, que es llig 
al setembre. S’ha eliminat la convocatòria de desembre perquè corresponia 
a altre curs i ara suposa una segona matrícula, amb un recàrrec important. 
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Anuncia que ha tingut converses amb Conselleria i les taxes del treball de 
fi de màster tindran un tractament especial.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística intervé respecte del tema 
plantejat sobre els estudiants que han esgotat les convocatòries. Indica 
que la Universitat intenta aplicar la normativa de la manera més laxa i 
beneficiosa possible i els casos excepcionals s’estudien amb molta cura, 
sempre tenint en compte que no es produesquen greugues comparatius. 
 
D’altra banda, anuncia que s’està elaborant una Manual d’usos lingüístics, 
que tracta de recollir l’ús de la nostra llengua en l’àmbit de les TIC. 
 

 
El rector anuncia que desprès de la presa de possessió del nou equip de 
direcció, s’iniciaran unes visites als centres i a les associacions estudiantils. 
Finalment, agraeix la intervenció del vicerector d’Economia, Màximo 
Ferrando i recorda que el 2 d’abril tindrà lloc l’acte de presa de possessió 
del nou equip al que donarà la benvinguda als nous membres de l’equip i 
acomiadarà als anteriors membres. Resumeix aquest periode en dues 
paraules: afecte i reconeixement.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
14,20 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 
 


