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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 27 de maig de 2014, a les 9’20 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 de Grau i 
Política Lingüística: Isabel 
Vázquez Navarro 
 
Vicerector de Polítiques de 
Formació i Qualitat Educativa: 
Ramón López Marín. 
 
Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Guillermo Palao 
Moreno 
 
Vicerectora de Sostenibilitat i 
Planificació: Clara Martínez 
Fuentes. 
 
Vicerectora  de Postgrau: Rosa 
Marín Sáez.  
 
Vicerector d’Economia i 
Infraestructures: Juan Luis Gandía 
Cabedo 
 
Vicerectora d’Investigació i 
Política Científica: Pilar Campins 
Falcó. 
 

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 
 
Vicedegà Fac. Dret. Francisco 
Javier Palao Gil 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 27 DE MAIG DE 2014. 
 

-2- 

Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
 
Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
 
Vicedirectora ETS Enginyeria: 
Paula Marzal Doménech 
 
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. Magisteri: Luis Sebastián 
Villacañas de Castro. 
 
Personal Investig. En formació 
Fac. Dret: Ana Isabel Blanco 
García. 
 
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: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(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 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
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Degà Fac. Ciències Matemàtiques 
(en funcions): Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  

 
Absències justificades: 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
Vicente Horcas López 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla  
 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 30 d’abril 
de 2014. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 69/2014. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 30 d’abril de 2014” . 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs  del 
professor jubilat Joaquín Olvert Pellicer, del departament d’Astronomia i 
Astrofísica. 
 
Recorda que el 12 de juny tindrà lloc, al Paranimf, l’acte en honor de 
Manuel Valdivia, al que estan invitats rectors de diferents universitats.  
 
A continuació dóna la benvinguda al nou degà de la Facultat de Química, 
Isidro Monzó Mansanet i agraeix l’anterior degana, Teresa Picher Uribes, la 
tasca feta fins ara.   
 
En l’apartat de felicitacions, felicita: 
. El professor Pedro Rafael Gil Monte, del Departament de Psicologia Social, 
per haver rebut la distinció 2014 a la realització de treballs de recerca en 
prevenció de riscos laborals, concedida per l’Institut Valencià de Seguretat 
i Salut en el Treball (INVASSAT) de la Generalitat Valenciana.  
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. L’estudiant de la doble titulació ADE-Dret, Frances Cholvi Roig, per 
guanyar el pretigiós premi Joves Juristes del Centre d’Estudis Garrigues 
(Fundació Garrigues) de la Universitat de Navarra i l’Editorial Thomson 
Reuters Aranzadi.  
 
. La llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, Candela Saiz 
Carrasco, per rebre la beca de l’edició XII Programa de Jóvenes Líderes de 
la Fundació Carolina.  
 
. L’estudiant de quart curs de Farmàcia de la Universitat de València, 
Miguel Vargas Rodríguez, per ser el primer estudiant espanyol que acudeix 
a la reunió anual de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que tindrà lloc 
del dia 19 al 24 de maig a Ginebra. 
 
. El vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de 
València, Guillermo Palao Moreno, pel seu nomenament com a president 
del grup de treball de cooperació universitària al desenvolupament de la 
Comissió d’Internacionalització i Cooperació de les universitats espanyoles.  
 
. L’estudiant de doctorat en Biomedicina i Bioquímica de la Facultat de 
Medicina i Odontologia de la Universitat de València, Juan Carlos García 
Cañaveras, per haver sigut seleccionat per a participar en el “Lindau Novel 
Laureate Meetting”, prestigiós encontre que reuneix a científics 
consagrats amb investigadors emergents. Tindrà lloc del 29 de juny al 4 
de juliol. 
 
. Les professores Alejandra Boni (Universitat Politècnica de València), 
Melanie Walker (University of the Free State Sud-Àfrica) i Aouatef Keititi 
(Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació de 
la Universitat de València), per rebre el premi Manuel Castillo d’enguany, 
celebrat el passat 20 de maig de l’Auditori del Jardi Botànic. 
 
. Els equips de la universitat pels bons resultats al Campionat d’Espanya 
Universitari. 
 
. L’equip de la Universitat de València que participa en el concurs de 
biologia sintètica IGEM pels resultats de la seua recerca publicada en tres 
revistes científiques, entre elles “Nature Biotechnology”. 
 
A continuació comunica que el 8 de maig es va signar l’acord marc de 
col·laboració entre la Universitat Politècnica de València, la Universitat 
d’Alacant, la Universitat Jaume I, la Universitat Miguel Hernández, la 
Fundació UCEIF i la Universitat de València per al desenvolupament de 
l’Antena Regional CISE (Centro Internacional Santander Emprendimiento). 
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El 30 d’abril es va reunir el ple del Consell Social, on es van tractar 
l’informe de la Sindicatura de Comptes, l’informe de la Generalitat i la 
liquidació de Comptes, 2013. 
 
El 5 de maig hi hagué la segona reunió de la Comissió Interuniversitaria a 
favor d’una RTV Pública Valenciana (CIRTPV). 
 
L’Assemblea General de la CRUE es va reunir el 15 de maig on es va 
presentar un treball sobre models d’universitat i reforma de la governança. 
També una reforma molt bé elaborada per la CASUE sobre l’elaboració dels 
títols. S’hi va dir que el sistema és insostenible també per les despeses 
que ocasiona. La CRUE proposà una avaluació de centres más que de 
títols. El document és una anàlisi dels procediments actuals.  
D’altra banda, l’Assemblea s’hi va posicionar a favor de la Conferència de 
degans de Psicologia sobre el màster de Psicologia General Sanitària en 
relació al recurs contenciósadministratiu interposat. 
 
Informa que a la feria del Llibre, s’han presentat llibres institucionals.  
 
També el 5 de maig va tenir lloc el lliurament del premi UNESCO per 
l’Observatori d’insercio laboral a la Universitat Politècnica de Catalunya. La 
vicerectora de Sostenibilitat i Planificació, Clara  Martínez, va acompanyar 
al director de l’OPAL per arreplegar aquest premi.  
 
El 9 de maig es va reunir l’Associació Assessora Estudiantil. 
 
El 22 de maig es va reunir el Claustre i va aprovar el Pla Operatiu i 
l’informe de gestió. 
 
El 26 de maig, al Paranimf de la nostra Universitat,  es va produir l’acte de 
lliurament de doctor honoris causa del Sr. Pascual Sala Sánchez i el 
lliurament dels premis extraordinaris de doctorat corresponents al curs 
2012-2013. 
 
També en aquesta data va tenir lloc la Conferència d’Antonio Llombart 
Bosch, organitzat pel Club de Encuentro Manuel Broseta. 
 
En l’apartat de comunicacions al web, s’ha publicat el comunicat del 
Consell de Govern en relació al document d’arranjament escolar 2014-
2015 i també s’han publicat els resultats de la classificació elaborada per 
la Fundació BBVA i l’IVIE, en la que la Universitat de València ha estat la 
tercera d’Espanya en el rànquing ISSUE i que ocupa el primer lloc per 
nombre de publicaciones en el camp Remote Sensing entre 50 universitats 
europees on es cursen estudis de Teledetecció. 
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A continuació indica que s’ha reunit amb el Gerent i les seccions sindicals 
per a tractat sobre el cobrament de la part meritada de la paga extra de 
2012 i es va comprometre a portar al proper Consell de Govern un 
reconeixement favorable. El 30 de maig, a les 11’30 hores, es reunirà la 
Mesa General de la Generalitat. La junta de portaveus ja s’ha reunit i 
espera que l’acord siga favorable.  
 
Finalment, el rector cedeix la paraula la vicerectora d’Estudis de Grau i 
Política Lingüística perquè informe sobre els estudiants que han 
aconseguit el premi nacional fi de carrera.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística indica que el 8 de 
maig es va publicar al BOE, els estudiants que han obtingut premi de fi de 
carrera en el curs 2010/2011. La Universitat de València té 12 premis. 
Considera que ha estat un èxit, ja que som la segona universitat més 
destacada en ciències. Els degans dels centres implicats han rebut un 
correu, ja que el 29 de maig es farà un acte, extensiu als estudiants amb 
millor expedient.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Francesc Marí agraeix el compromís electoral en defensa d’assumir el 
pagament de la paga extra de 2012. Divendres proper es reunirà la Mesa 
de la Generalitat i sembla que la posició del Consell de la Generalitat és no 
pagar a les universitats. Si es donara aquesta situació, la Universitat hauria 
de prendre mesures. Proposa que hi haja una reunió, el més aviat, per 
estudiar aquest assumpte. 
 
El rector indica que no hi ha cap sentència que no siga favorable, ja que 
correspon a dies devengats. Hi ha recursos interposat per diferents 
universitats. Opina que la resistència al pagament no té sentit i s’haurien 
de pagar les costes. La propera setmana s’ha convocat una altra reunió i hi 
haurà més informació. En el Consell de Govern es plantejarà el 
reconeixement del pagament dins de la responsabilitat. Reconeix el treball 
que estan fent les seccions sindicals i les persones responsables han de 
tenir prudència. Opina que és un dret dels treballadors que el Ministeri 
d’Hisenda hauria d’haver resolt. És evident que els treballadors i 
treballadores tenen dret des del punt de vista jurídic i continuarem 
traballant per aconseguir-lo. 
 
Punt 3.  Informe sobre comissions de serveis.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat. 
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Afegeix que la Comissió de Professorat es va reunir el 20 de maig i va 
emetre informe favorable.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 70/2014. “Sol·licitar a la Universidad de Murcia 
comissió de serveis a favor de Juan José Martínez Sierra, 
professor del Departament de Filologia Anglesa i 
Alemanya d’eixa Universitat per a prestar els seus serveis 
en la Universitat de València. Estudi General, durant el 
curs acadèmic 2014/2015”. 

 
ACGUV 71/2014. “Concedir comissió de serveis a favor de 
Nieves Ledesma Marin, professora del Departament de 
Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de 
València. Estudi General, per a prestar els seus serveis en 
la Universidad Pública de Navarra, des de l’1 de setembre 
de 2014 fin al 31 d’agost de 2015”. 

 
ACGUV 72/2014. “Concedir comissió de serveis a favor de 
Vicente Carratalà Deval, professor del departament 
d’Educació Física i Esportiva de la Universitat de 
València, per a prestar els seus serveis a la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, des de l’1 de maig de 2014 
fins al 31 d’octubre de 2014”. 

 
ACGUV 73/2014. “Sol·licitar  a la Universitat Politècnica 
de València comissió de serveis a favor de Ramón Esteban 
Romero, professor del departament d’Àlgebra d’eixa 
Universitat, per a prestar els seus serveis a la Universitat 
de València. Estudi General, durant el curs 2014/2015” . 

 
Punt 4. Revisió de plantilla del personal docent i investigador.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat. 
Indica que els criteris emprats enguany són molt similars als de l’any 
passat. El criteri preferent és el dèficit o el superàvit. La Subcomissió de 
Professorat i la Comissió de Professorat van estudiar també els criteris per 
a la revisió de places vacants, que són: el balanç de la plantilla estructural 
de l’àrea de coneixement corresponent, deixant un 5% de l’OCA assiganda, 
que es tindrà en compte per a mantenir o transformar la vacant i, com a 
criteri complementari, s’ha tingut en compte el percentatge de 
professorat major de 60 anys en l’àrea de coneixement i el nombre 
d’ajudants doctors.  
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Pel que fa a les places d’ajudants, el criteri seguit és, en cas de dèficit, que 
les vacants es transformaran en places d’ajudants doctors. S’atendrà la 
sol·licitud del Departament de mantenir la vacant o transformar en una 
plaça d’ajudant doctor. 
 
Per a la reasignació de places d’ajudants doctor, el criteri ha de ser el de 
dèficit estructural i també s’han inclòs altres, com el fet que un 
departament no tinga plaça d’ajudant doctor vacant en el darrer any. El 
prioritari és que les àrees amb vacants siguen cobertes i ixquen a concurs. 
Per a la resta es demanarà autorització a la Conselleria. 
 
Per al professorat associat estructural, es tindrà en compte el dèficit 
estructural de l’àrea de coneixement. En molts casos els departaments han 
preferit una plaça de professorat associat a una altra d’ajudant.  
 
La proposta que es presenta és conseqüència d’una informació 
contrastada amb els departaments. Es presenten 22 places que 
s’amortitzen en àrees de coneixement, 36 places vacants que es 
transformaran en places d’ajudants doctors en les àrees que tenen aquest 
dèficit estructural i 3 places d’ajudants que han quedat vacants en els 
departaments i estan pendents de convocar. En la reasignació de places, 
en total són 19 places que es reasignaran a àrees amb important dèficit 
estructural. Estem parlant d’una convocatòria de 60 places. 
 
S’ha fet un esforç per reasignar places a àrees molt deficitàries i això no 
s’ha fet en altres universitats, que tan sols han amortitzat. Es tracta 
d’equilibrar progresivament i en el que siga possible els dèficits de les 
àrees de coneixement.  
 
Finalment, fa referència a les places de professorat visitant de la Facultat 
d’Economia, que han quedat vacants. Recorda el que diu l’art.11 de la 
normativa de la Generalitat sobre contractació de professorat visitant: la 
contractació tindrà caràcter temporal per un màxim de tres anys i podrà 
ser a temps complet o temps parcial. S’equipara al contracte de 
professorat associat. En la reglamentació de la nostra universitat, el 
Consell de Govern acordarà la proposta de contractació amb informe previ 
dels departaments. 
 
Tenint en compte això, el Consell de Govern va acordar que el contracte 
de professorat visitant en les àrees que tenen vacants és per un any, 
renovable fins a tres. En aquests moments han finalitzat els tres anys i hi 
ha superàvit en els departaments que tenen aquests contractes. 
 
Fa esment al tema de la reasignació de places d’ajudant doctor en l’àrea 
de Periodisme i de Teoria dels Llenguatges. Aquestes àrees apostaren per 
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la docència amb professorat associat i ara es troben amb la impossibilitat 
de renovar els contractes d’associats. 
En les àrees de Cirurgia, Traumatologia i Medicina proposa mantenir les 
places, ja que encara que s’observa un balanç de superàvit, tenen un fort 
dèficit en la docència assistencial. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia agraeix la vicerectora el treball i l’esforç 
que ha fet. Fa una refexió de profunditat. Pel que fa als recursos humans, 
el marc jurídic ens condiciona molt, però som una Universitat pública amb 
molta competència i és important el tema de la internacionalitat, per això 
es van buscar professors visitants amb els perfils de joves acreditats. 
L’experiència ha sigut exitosa però ara s’han d’anar. Opina que aquest 
assumpte és molt complicat. Entèn la decissió que s’ha pres, però se sent 
molt apenat per aquestes circumstàncies. 
 
Dulce Contreras agraeix l’actitud del rector i de la vicerectora i insisteix en 
el tema de la internacionalitat. La Facultat buscaba professors no doctors, 
brillants, però ara aquests no tenen futur. Opina que és un complot contra 
la Universitat Pública. Recorda el pla de Bolonya i les conseqüències de la 
seua aplicació.  
 
José Landete introdueix un tema que ha passat desapercebut: 
l’envelliment de la plantilla, afegit a la política de restricció en les beques 
d’investigació, fa que en uns anys no hi haurà doctors ni personal per a 
cobrir les vacants que es generen. Caldria estudiar aquest assumpte amb 
vistes a la formació del personal jove. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació també agraeix 
la vicerectora la informació donada i l’esforç que ha fet el Servei de 
Recursos Humans PDI. Indica que en les àrees de Periodisme i de Teoria 
dels Llenguatges la situació és crítica. 
 
José Manuel Claver demana que la documentació es pose a l’abast dels 
membres del Consell amb més antelació, per poder estudiar-la. 
 
Santiago Renard agraeix la informació i l’esforç per part de la comissió de 
Professorat i el Vicerectorat per a valorar la situació d’aquestes àrees. Pel 
que fa a les jubilacions i l’envelliment de la plantilla, opina que és essencial 
tenir personal que puga substituir-los. 
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia agraeix la tasca de la 
vicerectora i del seu equip. Se suma a les intervencions anteriors i fa palès 
que la Facultat de Medicina i Odontologia és la més envellida de tota la 
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Universitat i que la càtedra d’Anatomia és la més antigua d’Espanya i està 
vacant. A més, el professorat d’assignatures clíniques té un problema 
específic, ja que l’ANECA no valora la seua tasca i per tant, hi ha pocs 
professors que s’acrediten en places clíniques. La situació de la Facultat de 
Medicina i Odontologia és especialment greu i el greuge comparatiu amb 
les facultats privades és terrible.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat agraeix les paraules 
d’agraïment i les trasllada al Servei de Recursos Humans PDI i als 
departaments que han treballat també en aquest assumpte. Pel que fa a la 
intervenció de José Manuel Claver, des fa 15 dies s’estan fent 
modificacions d’OCA, demà hi haurà una reunió per aclarir i analitzar 
algunes coses, però el balanç docent és un element viu, que si hi ha 
modificacions en l’OCA o en la plantilla repercuteix en el balanç i en 
qualsevol moment es pot estudiar i analitzar.  
 
Contesta a José Landete que el professorat ajudant podria estar-hi però 
cal demanar autorització per a les contractacions i per a la Conselleria no 
és una figura essencial per a cobrir necessitats docents. 
 
Pel que fa a la intervenció del degà de la Facultat d’Economia i de Dulce 
Contreas, comparteix l’amargura manifestada i la fa més extensa encara, ja 
que hi ha moltes més persones en departaments que no tenen possibilitat 
de concursar a places perquè no hi ha necessitats docents, les necessitats  
investigadores no es consideren per autoritzar contractacions i no hi ha 
places vacants. Aquestes persones, de segur, abandonaran la nostra 
Universitat per les restriccions que patim. 
 
Opina que els criteris que aprovem no tindrien credibilitat ni confiança si 
no som coherents en la seua aplicació. Els criteris són durs d’assolir i li 
agradaria que fórem més flexibles, però demana coherència en la seua 
aplicació per tal que tots tingam la seguretat d’una aplicació igual en les 
diferents àrees de coneixement. 
 
Pel que fa als professors visitants, hi ha dificultat per la legislació que 
tenim i en cap moment s’ha parlat d’estabilització. Opina que cal recuperar 
els arguments i els motius pels quals es contractaren: temporalitat i 
internacionalització. Afegeix que en les àrees d’Economia Aplicada I i II hi 
ha dues places vacants de professorat ajudant doctor. Suggereix que els 
esmentats professor visitants podrien concursar, ja que són àrees afins.  
 
Finalment, agraeix l’esforç de tots els departaments i comissions i demana 
el vot favorable a la proposta.  
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Dulce Contreras agraeix la informació donada, que li sembla molt 
important.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (38 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 74/2014. “Aprovar la revisió de plantilla del 
personal docent i investigador per al curs acadèmic 
2014/2015, d’acord amb la documentació que s’adjunta 
com a annex”. Annex I. 

 
El president de la Junta de PDI indica que s’ha insinuat que en els 
processos de contractació hi ha endogamia i no li sembla correcte, ja que 
la casuística de recursos fa pensar que els procediments són correctes.  
 
Punt 5. Aprovació, si escau, de sol·licituds de promoció de PDI, curs 
2014/2015. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la promoció 
segons els criteris de desenvolupament de carrera docent, aprovats el 31 
de març i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
Universitat de València on consta la promoció a ajudant doctor, a TU i a 
contractat doctor. Afegeix que s’han considerat les al·legacions 
presentades. 
 
Pel que fa a la promoció d’ajudants doctors a contractats doctor, s’ha 
estimat el recurs presentat per José Eliseo Valle Aparicio, que és 
promocionable a contractat doctor. Ja hi ha una sentència que li adjudica 
la plaça per ser el segon en el concurs, per tant la proposta de promoció 
que es presenta passaria al següent que és: Mª José Bertomeu Masià. 
 
Pel que fa a la plaça de promoció de contractat doctor a titular 
d’universitat, correspondria a Mª José  López Terrada. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Enric Valor demana, pel que fa a la promoció de José Eliseo Valle Aparicio, 
que esperem que hi haja sentència firme.  
 
El president de la Junta de PDI opina que no té sentit promocionar a una 
persona que ja s’ha promocionat perquè ha guanyat el concurs. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat opina que actualment 
la setència no és ferma, pot ser objecte de recurs i en eixe cas Eliseo del 
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Valle no podrà prendre possessió de la plaça fins que es resolga el recurs i 
en funció de la sentència final que es dicte.  
 
El rector proposa que s’aprove la proposta de promoció i, en el cas de la 
promoció d’Eliseo del Valle, que la plaça de promoció no es convoque fins 
que hi haja sentència ferma en el contenciós pendent, atès que finalment 
podria prendre possessió de la plaça que li ha estat adjudicada en primera 
instància. En eixe cas, la promoció correspondria a la següent persona que 
consta en la llista de promocionables.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (36 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 75/2014.  
“1. Estimar les sol·licituds de promoció a les figures 
d’Ajudant Doctor i de professorat Contractat Doctor, per 
al curs acadèmic 2014/2015, que es relacionen en l’Annex I 
i Annex II, apartat 1, adjunts.  
Pel que fa a l’al·legació presentada per José Eliseo Valle 
Aparicio, que es promociona a la figura de contractat 
doctor, en consideració a que hi ha un procediment 
contenciós del que podria resultar adjudicatari d’una 
plaça de contractat doctor, s’acorda ajornar la 
convocatòria de la plaça de professor contractat doctor nº 
1470 fins que es dicte sentència ferma.   
 
2. Quant a la promoció a una plaça de Professor/a Titular 
d’Universitat, aprovar el llistat ordenat que figura en 
l’Annex III apartat 1 adjunt, a fi de determinar la persona 
en consideració als mèrits de la qual s’adscriurà 
l’esmentada plaça. 

 
3. Desestimar, per no complir amb els requisits per a la 
promoció establerts en els “Criteris per al 
desenvolupament de la carrera docent del PDI de la 
Universitat de València aplicables per al curs 2014/2015”, 
aprovats per ACGUV 28/2014, de 31 de març, les 
sol·licituds relacionades en l’Annex II, apartat 2 i en 
l’Annex III, apartat 2, que s’adjunten.” Annex II. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de proposta d’assignació del complement 
autonòmic per a l’exercici 2014. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Indica que per tal de comprovar que les dades eren correctes, 
les sol·licituds s’han fet mitjançant l’aplicació ENTREU. Per als que no han 
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emprat aquesta aplicació, el Servei de Recursos Humans PDI ho ha fet 
d’ofici. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 76/2014.  
“ 1. Aprovar la proposta d’aassiganció de complement 
autonòmic per a l’exercici 2014, referida al professorat 
consignat a l’annex I de la documentació que s’adjunta. 
 
2. Trametre a l’AVAP les relacions de professorat que han 
demanat retribució addicional pel concepte de l’article 24 
(mobilitat), d’acord amb els annexos II i III de la 
documentació adjunta.  
Annex II. Conté la relació de professorat i estades que 
arriben a 180 dies amb estades iguals o superiors a 15 dies 
i que es gaudiren en el període comprés entre l’1 de gener 
de 2007 i el 31 de desembre de 2013, en universitats o 
altres centres docents o investigadors. 
Annex III. Conté la relació de professorat que no compleix 
els requisits per a aparéixer a l’annex II. 
 
3. En tot cas le sol·licituds dels interessats es trametran a 
l’AVAP juntament amb la documentació aportada per a 
la seua consideració.  
 
4. Delegar en la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat l’elaboració de la proposta d’acord de 
retribucions addicionals per al professorat que presente 
sol·licitud per a l’exercici 2014 d’ara endavant, en 
aplicació de la base cinquena de la convocatòria, aprovada 
per resolució del Rectorat de la Universitat de València de 
17 de desembre de 2013.” Annex III. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de proposta de creació de l’Escola de 
Doctorat de la Universitat de València.  
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
tracta d’aprovar la proposta de creació de l’Escola, ja que el Reglament de 
règim intern s’aprovarà més endavant. La creació està prevista en el Reial 
decret 99/2011 i en l’art. 14 dels nostres Estatuts. L’objectiu de la 
creació de l’Escola de Doctorat és organitzar els ensenyaments i activitats  
de doctorat podrán ser organitzades per una o diverses universitats o per 
entitats externes. La creació d’escoles de doctorat per les universitats del 
sistema universitari valencià serà aprovada pel Consell, a proposta del 
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Consell de Govern de la Universitat, amb informe previ del Consell Social. A 
més, tant el RD 99/2011 com el decret 159/2012 del Consell preveu que 
també podran organitzar ensenyaments de màsters.   
 
Abans de presentar aquesta proposta, s’han consultat dades i s’han 
observat els documents elaborats per altres universitats. La majoria han 
creat una única Escola Doctoral. Amb l’estructura de la nostra Universitat 
es considera que allò més adequat en aquest moment és crear una única 
Escola de Doctorat, de caràcter multidisciplinari i que integre la totalitat de 
l’oferta de doctorats implantats, sense perjudici que en el futur i a la vista 
de les necessitats que es detecten, es puga considerar la conveniència de 
crear Escoles de Doctorat per àrees disciplinàries o be, optar per una 
organització per seccions dins de la pròpia Escola de Doctorat. El 
recomanable és una estructura senzilla, de caràcter 
multidisciplinari/interdisciplinari i transversal amb relació amb agents 
externs. L’objectiu és donar impuls a tots els programes de doctorat, 
assegurant una homogeneïtat en el seu funcionament i regulació. A més, 
una estructura integrada pot oferir als investigadors en formació un entorn 
adequat per al desenvolupament de la seva activitat investigadora, així 
com una formació transversal, suport a la mobilitat i internalització. 
Aquest curs s’han implantat 48 programes de doctorat, d’acord amb la 
nova regulació (19 hi són al Campus de Blasco Ibañez, 19 al Campus de 
Burjassot-Paterna i 10 al Campus de Tarongers) i el proper curs acadèmic 
es posaran en marxa 11 programes que ja estan verificats. De l’oferta 
total, 20 són programes interuniversitaris i 24 tenen menció cap a 
l’Excel·lència. 
 
La seu de l’Escola de Doctorat es fixaria en l’edifici del Rectorat i el Servei 
de Postgrau li donaria suport administratiu. 
 
Aquest document ha rebut setze al·legacions durant el període 
d’exposició pública.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat d’Economia recorda que s’ha dit que el reglament de 
règim intern s’aprovarà més endavant.  
 
Dulce Contreras pregunta si l’ANECA ens imposa la creació de l’Escola de 
Doctorat. Recorda quan es va crear el Centre de Postgrau, la discusió i la 
seua desaparició. 
 
José Landete planteja una queixa de procediment. Opina que cal l’informe 
previ del Consell Social per aprovar aquest assumpte. És il·lògic fer una 
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proposta sense tenir aquest informe. Pel que fa al Reglament de règim 
intern, es fa una proposta però qui aprova és la Generalitat.  
 
El vicedegà de la Facultat de Dret entèn que açí s’aprova una proposta. Pel 
que fa a la seu, hi ha edificis que es podrien habilitar i tenir una seu pròpia, 
encara que no sap amb quins recursos es pot comptar. Finalment, indica 
que respecte a les al·legacions, té dubtes sobre la validesa d’acceptar un 
correu electrònic com a al·legació. 
 
Jesús Olavarria opina que les normes estan clares i hauriem de pensar el 
que hem de fer. Per tant, ha de quedar clar el que s’aprova i el que no. 
També sería interessant saber si s’han debatut totes les al·legacions i 
insisteix que la legislació no imposa la creació de l’Escola de Doctorat i per 
tant, no tenim cap obligació.  
 
La degana de la Facultat de Geografia manifesta la seua preocupació. Som 
conscients dels expedients lliurats a l’ANECA i, dels que tenim la 
verificació, aquesta està condicionada a la creació de l’Escola de Doctorat, 
ja que això es va posar en els expedients. En aquest sentit, és important 
perquè podem perjudicar-nos. 
 
La degana de la Facultat de Fisioteràpia opina que no és el moment de 
replantejar-nos tots els Verifica perquè la premisa va ser la creació de 
l’Escola de Doctorat. Intervé en el mateix sentit que la degana de la 
Facultat de Geografia i Història.  
 
Jesús Olavarria indica que eixa discussió no s’ha fet i posar la premisa no 
era correcte, però ja és un fet.  
 
La vicerectora de Postgrau indica que no és la primera vegada que es 
planteja aquest assumpte i s’ha tractat en l’elaboració dels plans d’estudi. 
D’altra banda, l’expedient ha estat exposat durant un mes i 10 dies i no 
recorda que l’expedient del Centre de Postgrau estiguera exposat un mes, 
però és cert que també es va discutir.  
Pel que fa a la seu, indica que no és prioritari tenir un edifici propi per a 
l’Escola, ja que disposem dels recursos de la Universitat per desenvolupar 
els objectius. Respecte del procediment, es fa una proposta a la 
Generalitat amb una estructura elemental i el Reglament de règim intern es 
pot modificar posteriorment. La proposta l’aprova el Consell de Govern i 
desprès el Consell Social ho informa.  
Pel que fa a les al·legacions, s’ha tractat d’incloure tots els comentaris i 
al·legaciones que s’ha presentat i no veu perquè no s’han d’acceptar 
aquelles que han arribat per correu electrònic. El que s’ha volgut fer és un 
exercici de transparència. Opina que primer, cal posar en marxa l’escola i, 
amb l’experiència, plantejar modificacions, si escau.  
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S’obre un segon torn d’intervencions. 
 
Jesús Olavarria indica que la transparència és total i ho agraeix 
públicament. Està clar que la Universitat pot crear l’Escola Doctoral, però 
no es pot plantejar com a un fet consumat. Proposa que la discussió siga 
si es crea o no. 
 
José Landete aclareix que les escoles estan regulades per decret i 
nosaltres fem propostes.  
 
El rector llegeix l’article 11 del decret 159/2012 del Consell de la 
Generalitat Valenciana pel que es regulen les escoles doctorals. 
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport opina que 
hem d’aprovar la proposta de creació de l’Escola solament, ja que si 
s’aprova el reglament podem tenir problemes.  
 
El degà de la Facultat d’Economia proposa que es vote en aquest sentit.  
 
José Landete planteja dubtes sobre la capacitat de la Universitat per a 
aprovar el reglament de règim intern i proposa que es consulte.  
 
Jesús Olavarria anuncia el seu vot en contra que, a més, implica el rebuig a 
les al·legacions que plantegen la creació de tres escoles. La proposta 
suposa un model de centralització i de burocratització excessiva i també 
suposa la creació d’estructures per acumulació. Per aquestes raons, 
s’oposa a la creació. Indica que el Servei de Postgrau suportarà la part 
administrativa, però fins ara ha estat un servei deficient en alguns 
aspectes.  
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que el treball s’ha de dirigir cap a 
l’economia de mitjans i de recursos. Anuncia el seu vot a favor 
precissament perquè es faça una reflexió sobre això i també per la 
flexibilitat i pluralitat interna.  
 
La vicerectora de Postgrau indica que la burocratització no vindrà per la 
creació de l’Escola, sinó pel decret.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials, anuncia el seu vot a favor amb 
reserves. Opina que l’Escola Doctoral donarà una línia de decissió política i 
també de coordinació, però el tema de qui resol les al·legacions mai queda 
clar. 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 27 DE MAIG DE 2014. 
 

-17- 

La vicerectora de Postgrau contesta que les al·legacions es resolen en el 
Consell de Govern.  
 
Enric Valor opina que aquest procediment ha estat erroni. La memòria que 
es presenta no justifica en cap moment la creació. Ja tenim una estructura 
que està funcionant i ningú l’ha convençut que amb la creació de l’Escola 
es millore. Anuncia el seu vot en contra.  
 
El rector indica que l’expedient que es presenta s’ha treballat molt i no es 
pot dir que aquest assumpte siga una sorpresa. Per tant, sotmet a votació 
la proposta de creació de l’Escola de Doctorat. La votació es fa a mà 
alçada i per 30 vots a favor, 4 en contra i 5 abstencions, es pren l’acord 
següent: 
 

ACGUV 77/2014. “Aprovar la proposta de creació de 
l’Escola de Doctorat de la Universitat de València”. 

 
Punt 8 Aprovació, si escau, de modificació de plans d’estudi de màster. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Presenta les modificacions de dos màsters: MU en Comptabilitat, Auditoria 
i Control de Gestió i MU en Electroquímica, Ciència i Tecnologia. Aquest 
darrer ja s’ha lliurat a l’ANECA per part de la Universitat d’Alacant, com a 
coordinadora del títol. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 78/2014. “Modificar les memòries de verificació 
dels següents màsters universitaris, d’acord amb la 
documentació que s’adjunta: 
. Màster universitari en Comptabilitat, Auditoria i 
Control de Gestió. 
. Màster universitari en Electroquímica, Ciència i 
Tecnologia.” Annex IV. 

 
Punt 9. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
La vicerectora de Postgrau, el vicerector d’Economia i Infraestructures, la 
vicerectora d’Investigació i Política Cientifica i la secretària general, en 
absència del vicerector d’Internacionalització i Cooperació, presenten les 
seues propostes de conveni i fan referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
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S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials planteja els seus dubtes pel que 
fa al conveni amb l’Ajuntament de València, presentat del vicerector 
d’Economia i Infraestructures.  
 
El president de la Junta de PDI opina que no és un vertader conveni i no li 
quadren les valoracions econòmiques del que cedim i del que rebem. En un 
vertader conveni de col·laboració s’hauria d’incloure el tema del transport 
públic.  
 
El degà de la Facultat d’Economia està d’acord amb la intervenció anterior, 
ja que fa anys que es demana que les vies del tren es canvien de lloc per 
evitar els accidents de tots els anys. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures indica que aquest conveni està 
dins d’un conveni marc. Proposa aprovar-lo perquè s’inicien els avanços en 
temes urbanístics. En breu, es presentarà un pla a l’Ajuntament de 
València sobre el campus dins de la ciutat. 
 
Jesús Olavarria demana que en l’article 1 del conveni anb la Universidad 
Nacional de Trujillo, es faça referència als títols propis, la qual cosa 
accepta la vicerectora de Postgrau.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 79/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la University of Southern 
Denmark i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.”Annex V. 
 
ACGUV 80/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte de Guayaquil (Equador) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex VI. 

 
ACGUV 81/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre Hormozgan  University of 
Medical Sciences (Iran) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
VII. 
  
ACGUV 82/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre Tehran University of Medical 
Sciences (República Islàmica de Iran) i la Universitat de 
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València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex VIII. 

 
ACGUV 83/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre Mu’tah University (Jordania) i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex IX. 

 
ACGUV 84/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre Al-Farabi Kazakh National 
University i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.”Annex X. 

 
ACGUV 85/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el Instituto Tecnológico 
Autónomo de Méjico (Mèxic)  i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XI. 

 
ACGUV 86/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre Vaal University of Technology 
(Sud-Àfrica) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 87/2014. “Autoritzar la signatura del protocol de 
col·laboració entre la Institució Associación para la salud 
mental infantil desde la gestación –ASMI- i la Universitat 
de València. Estudi General, en relació al 
desenvolupament  del programa de doctorat en Psicologia 
i Psicopatologia perinatal i infantil, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 

 
ACGUV 88/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universidad de Antioquia 
(Colombia), La Fundació Universitat-Empresa de 
València, la Fundación Universidad de Antioquia i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament  del diploma de postgrau universitari 
“Management Research” 1ª edició, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 

 
ACGUV 89/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
formació  entre la Universidad Nacional de Trujillo 
(Perú), la Fundació Universitat-Empresa de València i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament del màster en Dret Constitucional, el 
text del qual s’adjunta com a annex.”Annex XV. 
 
ACGUV 90/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració  entre la Universidad Nacional 
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Autònoma de Honduras (UNAH) la Fundació Universitat-
Empresa de València i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XVI. 
 
ACGUV 91/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració  entre l’Ajuntament de València i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la 
regularització patrimonial d’immobles d’ambdues 
institucions, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XVII. 

 
ACGUV 92/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Associació GEOINNOVA i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la prestació 
de serveis cooperatius mitjançant el laboratori 
d’aplicacions geogràfiques i ambientals Geolab, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XVIII. 

 
Punt 10, Habilitació, si escau, de persones per a l’ús i custòdia de 
certificats electrònics.  
 
La secretària general presenta l’assumpte. Explica que per a determinades 
gestions, s’utilitzen certificats electrònics per a persones jurídiques amb el 
CIP de la Universitat. Se sol·licita la renovació dels certificats ja emesos, 
del rector, el gerent i la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Liingüística, 
i es demanaran de nous per a la vicerectora d’Investigació i Política 
Científica i per al vicerector d’Internacionalització i Cooperació.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licitud d’intervencions.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 93/2014. “1. D’acord amb la resolució del 
Rectorat de la Universitat de València per la qual 
s’aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les 
vicerectores i per al desenvolupament de dites funcions 
delegades, s’habilita per a la sol·licitud, l’ús i la custòdia 
de certificats electrònics del tipus d’entitat d’aquesta 
universitat, les persones següents: 

-  Guillermo Palao Moreno, vicerector de 
Internacionaltizació i Cooperació. 

- Pilar Campins Falcó, vicerector d’Investigació i Política 
Científica. 

2. Renovar l’habilitació per a les persones següents: 
- Esteban Morcillo Sánchez. rector de la Universitat de 
València. 

- Isabel Vázquez Navarro. Vicerectora d’Estudis de Grau 
i Política Lingüística. 
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- Juan Oltra Vidal. Gerent de la Universitat de València.  
 
3. Les persones habilitades tenen l’obligació de custodiar 
les targetes que contenen els certificats, i també la clau 
privada d’aquests. 
 

4. L’ús del certificat ha de comprendre únicament i 
exclusivament les funcions delegades mitjançant resolució 
del rectorat, i queda prohibit qualsevol ús distint o 
incompatible amb la citada resolució.” 

 
Punt 11. Torn obert de paraules. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials indica a la vicerectora d’Estudis 
de Grau i Política Lingüística que hui mateix s’ha rebut un correu electrònic 
sobre el procediment de sol·licitud a través d’ENTREU i dipòsit en l’Aula 
Virtual de Treballs de Fi de Grau. Pregunta si aquest procediment és 
potestatiudel centre i, si ho és, demana que la capacitat de l’estudiant per 
a accedir a aquesta aplicació estiga tancada per tal d’evitar situacions 
caòtiques.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística contesta que és 
postestatiu, almenys en aquesta convocatòria, però que el procediment a 
través de la seu electrònica no es pot tancar per als estudiants d’un 
centre. Entèn que el procediment s’ha posat en marxa molt tard, i s’ha 
valorat molt activar-ho en aquests moments o deixar-ho sense activar, 
però opina que pot ser un procediment molt còmode, que té més 
avantatges que inconvenients i no ocasiona molts problemes als centres 
que tenen establerts altres mecanismes.  
 
Jesús Olavarria proposa a la vicerectora que es pose en contacte amb els 
responsables de RODERIC per tal de coordinar-se i que no hi hagen dues 
estructures funcionant, ja que en l’actualitat hi ha treballs de fi de grau 
dipositats en aquesta aplicació. Comenta que no hi ha cap filtre per a 
publicar TFG en RODERIC i li preocupa que es faça a instàncies de l’alumne, 
sense cap altra condició i sense el vistiplau, almenys, del tutor del TFG.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i de Política Lingüística indica que 
inicialment es va pensar en RODERIC com a repositori general per als TFG, 
però desprès de valorar altres opcions, es va optar perquè no es faça una 
publicació generalitzada en obert i que hi haja un repositori d’accés limitat. 
Treballarà amb les persones que gestionen RODERIC perquè, en tot cas, la 
publicació d’un TFG en aquesta plataforma s’ajuste a uns objectius i a unes 
condicions.  
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Lamenta que la comunicació haja estat tan ajustada en el temps i diu que 
en els propers dies hi haurà tallers informatius.  
 
La vicerectora de Postgrau comunica que lliurarà un correu electrònic als 
directors i directores de màster perquè estiguen assabentats. Opina que 
és molt pràctic i necessari.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que ha arribat 
un escrit d’Eliseo Valle comunicant la sentència i sol·licitant que la 
contractació passe a la següent persona, si la sentència és ferma, la qual 
cosa no distorsiona l’acord pres.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
13,30 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau, 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez.  


