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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 24 de juny 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 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 
 
Vicedegà Fac. Infermeria I 
Podologia: Antonio Merelles 
Tormo 
 
Vicedegà Fac. Dret. Francisco 
Javier Palao Gil 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
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Degà Fac. Química: Isidro Salvador 
Monzó Mansanet 
 
Vicedegana Fac. Farmàcia: Mª 
Teresa Varea Muñoz 
 
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.CAFE: Luís Antolín Jimeno 
 
PDI ETSE: José Rafael Magdalena 
Benedicto. 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Nuría María Tabanera García 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Física: Enric Josep Valor 
Micó. 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Ed.: Vicent 
Horcas López. 
 
PDI Fac. Magisteri: Luis Sebastián 
Villacañas de Castro. 

PDI Fac. Farmàcia: José Gorgues 
Zamora 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
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 Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS CADE: Carlos Javier López 
Benedi 
 
(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  
 
President Comité d’Empresa: 
Ricardo Campos Fernández 
 
 

Convidats: 
Vicegerent Recursos Humans i 
Organització Administrativa: José 
Ramírez 
 
Absències Justificades: 
 
Vicerectora de Sostenibilitat i 
Planificació: Clara Martínez 
Fuentes. 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 25 de maig 
de 2014.  
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi és a 
l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 94/2014. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 27 de maig de 2014”. 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell de Govern pel 
traspàs dels membres de la comunitat universitària següents: 
 
. Ana Algarra Garcia, estudiant del grau d’Estudis Anglesos.  
. Olga Amelia Quiñones Fernández, professora jubilada del Departament de 
Sociologia i Antropologia Social, que va ser la primera directora de la 
Unitat d’Igualtat de la Universitat de València i va rebre un homenatge el 
dia 16 de juny a l’Aula Magna. 
 
A continuació dóna la benvinguda als nous membres designats que s’hi 
incorporen a aquest Consell: 
. Fuensanta Doménech Roda. PAS del Servei d’Informatica 
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. MªEugenia González Sanjuán. PDI. Fac. Ciències Socials.  

. José Gorgues Zamora. PDI Fac. Farmàcia. 

. Carlos Javier López Benedi. PAS del CADE 
 
Acomiada i agraeix  la tasca feta, als membres següents: 
. Rosa Mochales San Vicente. 
. Magdalena López Precioso 
. Domingo Carlos Salazar 
 
Afegeix que atès que no hi havia cap representació del professorat 
associat, ha designat José Gorgues Zamora, membre d’aquest col·lectiu. 
També dóna la benvinguda Francisco Puchol-Quixal que substitueix Amparo 
García com a representant del Consell Social en aquest òrgan.   
 
Comunica que han estat nomenats delegats del rector els següents 
professors: 
. José Vicente Boira, de la Facultat de Geografia i Història, per a les tasqus 
de comunicació institucional amb funcions relatives a notícies web i 
mitjans de comunicació i per a coordinar continguts.  
. José Vicente Muñoz Sanjosé per a projectes europeus. 
 
Així mateix, Ana Bonmatí passa a ser directora del Col·legi Major Rector 
Peset i agraeix Salvador Albiñana la tasca duta a terme fins ara al 
capdavant de l’esmentat col·legi.  
 
En l’apartat de felicitacions, felicita: 
 
. El químic Dr. Avelino Corma Canós, (doctor honoris causa per nostra 
Universitat el 20/5/14), per haver estat guardonat amb el Premi Príncep 
d’Astúries d’Iinvestigació i Tècnica 2014, juntament amb el Sr. Mark E. 
Davis i Galen D. Stucky. 
 
. El vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació, per haver participat 
amb un estand en la Conferència Anual de NAFSA (Association of 
International Educators) celebrat en San Diego (EEUU) del 25 al 30 de 
maig.  
 
. Dr. Vicente Ripoll Feliu, professor del Departament de Comptabilitat, per 
rebre el grau honorífic de Professor Visitant de la Universitat Particular de 
Chiclayo (Perú). 
 
. Dr. Gregorio Asensio Aguilar, catedràtic del Departament de Química 
Orgànica, per haver estat guardonat amb la Medalla Félix Serratosa, 
concebuda per la Reial Societat Espanyola de Química.  
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. Dr. Javier Viciano Pastor, per haver estat nomenat com a membre del 
Comité Econòmic i Social de la Generalitat Valenciana.  
 
. Dr. Eugenio Coronado Miralles, catedràtic de Química Inorgànica i Director 
de l‘ICMOL, per rebre una de les càtedres internacionals Blaise Pascal i pel 
seu homenatge de la RSEAPV que rebrà el proper 1 de juliol al 
Conservatori Superior de Música de València.  
 
. La Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València, per haver 
estat selecionada per la Comissió Europea com una de les vint de buena 
práctica para un estudio europeo que se está preparando en el ámbito de 
desarrollo potencial empresarial en las universidaes europeas. 
 
. Dr. José Miguel Soriano del Castillo, professor del Departament de 
Nutrició i el grup d’investigadors, per la publicació del primer llibre que 
arreplega els últims avanços sobre radioprotectors d’origen natural, editat 
pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i el Centre de Recerca en 
Epidemiologia Ambiental (CREAL). 
 
. Dr. Alejandro Moyá, Dra. Marta Frasquet del Toro, Dr. José Manuel Roig 
Cotanda i Sr. Agustí Rovira Lara, grup de professors de la Facultat 
d’Economia, per l’elaboració d’un estudi sobre l’impacte econòmic, social i 
del medi ambient de la tenda d’IKEA a Alfafar, seleccionat com a millor 
proposta per la multinacional escandinava.  
 
El rector comunica que s’han signat els convenis següents: 
. Conveni de col·laboració amb el Colegio Nacional de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España.  
. Conveni marc amb Vaal University of Technology. 
. Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Sanitat i la companyia 
Glaxosmithekline, per a la creació de la Càtedra Escola Valenciana d’Estudis 
de la Salut-EVES. 
. Conveni marc amb la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER). 
 
A continuació el rector indica que el 28 de maig es va reunir el Consell de 
Govern de Valencia Space Consortium a la Conselleria de Cultura. Destaca 
l’excel·lent tasca desenvolupada i que se ha renovat el conctracte per 
cinc anys més amb l’Agència Espacial Europea.  
 
El 29 de maig tingué lloc una reunió amb la Sra. Victoria Contreras, 
presidenta de l’Associació de Veïns del Botànic, amb el vicerector de 
Cultura i Igualtat, Antonio Ariño. 
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També tingué lloc l’acte de reconeixement dels estudiants de la Universitat 
de València amb millor rendiment acadèmic, amb representació dels 
degans i deganes de les facultats a les quals pertanyen els estudiants 
premiats i la Trobada amb UNISOCIETAT, al Jardí Botànic. 
 
El 2 de juny es van reunir els Jurats del Premi Jaume I de Investigació 
Bàsica i el 3 de juny va tenir lloc la proclamació dels Premis Jaume I.  
 
També el 3 de juny hi va haver una recepció a l’edifici de la Nau, amb el 
rector de RANEPA, Sr. Vladimir Mau, el degà de la Facultat d’Economia i la 
degana de la Facultat de Dret. Es tracta d’una xarxa de centres 
universitaris molt potent i d’interés estratègic per a la nostra universitat i 
aquestes Facultats van tenir una relació estreta amb aquesta institució 
superior de Rúsia. 
 
El 4 de juny, l’obertura del Congrès EURAM Conference, a l’Auditori I del 
Palau de Congresos de València i la inauguració del Congrès Paradigm 
Shifts and Interactions, a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i 
Odontologia.  
 
El 5 de juny es van inaugurar les Jornades d’Unitats d’Igualtat de les 
Universitats Públiques Espanyoles a l’Aula Magna de l’edifici La Nau. 
 
El 9 de juny es va inaugurar el Seminari El cerebro del lider de la Càtedra 
Empresa Familiar, amb la conferència del Sr. Álvaro Pascual Leone, a l’Aula 
Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia.  
 
L’11 de juny va tenir lloc la Trobada amb el cònsul francès, Sr. Jean Pierre 
Chevénement a l’edifici del Rectorat i la CECT ECCO XXXIII Molecular 
Taxonomy: from Biodiversity to Biotechnology, 33rd Annual Meeting of 
the European Culture Collections Organisation a l’ADEIT. 
 
El 12 de juny va tenir lloc l’homenantge al catedràtic Manuel Valdivia, al 
Paranimf. 
 
El 13 de juny, la Jornada de debat de la CIRTPV (Comissió 
Interuniversitària a favor d’una RTV Pública Valenciana) amb el títol “Marc 
Jurídic o Nous Reptes per a la Futura RTV pública valenciana”, amb 
l’assistència del president de la CRUPV i director del TAU, a l’Aula Magna 
de l’edifici de Rectorat.  
 
També en aquesta data tingué lloc l’acte de presa de possessió del 
Conseller de Governació i Justícia, Luis Santamaria Ruiz. El nou delegat del 
Govern, és Serafin Castellanos. 
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Finalment, la Cloenda de la I Jornada d’investigació integral en CC ómicas y 
Estilo de Vida (JICOVA 2014), al Saló de graus de la Facultat de Medicina i 
Odontologia.  
 
El 23 de juny va tenir lloc l’acte de lliurament de diplomes, a l’ADEIT. 
Indica que són 45 titulats de la Universitat de València que realitzen la 
seua formació pràctica en empreses, 15 professors han sigut els seus 
tutors i 33 les empreses participants. 
 
A continuació, el rector informa que s’ha presentat un manifest com a 
declaració internacional pel fufur de l’Àrtic, des de Greenpeace, Comunitat 
Valenciana. Ignora si hi ha arribat a la CRUE i a altres universitats, però no 
volia ajornar-lo a un Consell de Govern posterior. Sol·liciten la signatura 
d’un conveni. Demana el seu suport i autorització per signar-lo. 
 
D’altra banda, informa que en el proppassat Consell de Govern es va 
informar del lliurament d’una carta als ministres d’Educació, d’Hisenda i a la 
vicepresidenta del Govern demanant solucions per al recurs contenciós 
administratiu contra les places recorregudes, el ministre Montoro no ha 
contestat, la vicepresidenta l’ha tramitat al Ministeri d’Hisenda, que 
tampoc no ha contestat. La secretària d’estat del MEC sí ha contestat 
dient que: “no és possible una solució extraprocessal, encara que és 
conscient de la necessitat de regulació de la llei a les noves necessitats del 
sistema universitari espanyol i que, s’està elaborant una nova regulació 
dels processos d’accés i provisió de llocs a la universitat, que esperem 
obtinga el grau de consens suficient per a la seua aprovació”. Suposa que 
aquesta contestació es refereix als estudiants, però també podría afectar 
al professorat i la resta de personal. Això ho conecta amb la reunió de la 
CASUE, on es plantejaren temes importants per a la Universitat, com 
l’acreditació del professorat i l’avaluació. 
 
Indica que s’ha rebut un escrit del president del CSIC comunicant la 
intenció de procedir al tancament del CISIC i denunciar el conveni. El 
procés finalitzaria el 15 de setembre de 2014. La Comissió Mixta va 
adreçada al tema de la liquidació patrimonial, que el 99% és propietat de la 
UVEG. La raó que es dóna per al tancament és que, desprès de quasi tres 
dècades, l’Institut ha disminuit les seues activitats conseqüència de menys 
personal. És una decisió del CSIC no una decissió compartida i sembla que 
és una decisió ferma, el que vol dir que, en el moment oportú, ens hauriem 
de plantejar què futur volem. S’està treballant en algunes possibilitats i la 
idea és continuar defensant la tasca desenvolupada pels investigadors de 
l’Institut. En tot cas, el rector vol que quede clara la postura de la 
Universitat de València, contrària a la decisió presa per l’Institut. 
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Finalment, informa que anit, al Claustre, es va celebrar la Nit de San Joan 
amb l’actuació de Maria del Mar Bonet i l’Orquestra Filharmònica. Va ser un 
magnífic espectacle i felicita al vicerector de Cultura i Igualtat i a totes les 
persones que feren possible aquesta Nit. 
 
Cedeix la paraula la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
perquè informe sobre la reunió de la CASUE. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que ahir 
tingueren lloc dues reunions en el Ministeri. La directiva de la CASUE va ser 
convocada d’urgència pel tema de les acreditacions, del 3+2 i les 
avaluacions. Afegeix que per la nostra part, ja hi haviem convocat un grup 
de treball. Els aspectes més cridaners de la reunió van ser: 
 
.  El plantejament del problema de la taxa de reposició en les universitats 
públiques. S’ha sol·licitat al Ministeri d’Hisenda que la taxa de reposició 
s’incremente al 50% i es done un 10% addicional per a la reposició de 
places vinculades. S’hi va comentar que no hi ha seguretat que el Ministeri 
d’Hisenda ho concedisca. 
 
. L’acreditació del professorat. El director de l’ANECA hi va fer una 
presentació dient que hi ha un malentès en pensar que l’acreditació és un 
dret. En aquests moments hi ha 800 professors acreditats a CU i 1600 a 
TU. Amb la taxa de reposició s’està creant més competitivitat i, tenint en 
compte els resultats, si s’arribara a una avaluació, la Universitat de 
València obtindria bons resultats. Les comissions d’acreditació seran 
nomenades per dos anys i establiran els criteris d’avaluació. Els apartats a 
avaluar serien: investigació, docència, transferencia de coneixement, 
experiència en gestió i formació acadèmica. Es prioritzarà la investigació i 
la docència i es podrien compensar amb la resta d’apartats. Aquesta 
proposta es presentarà també a la Comissió Permanent de la CRUE. També 
s’ha demanat informe a la CASUE i volen que estiga enllestida a l’1 de 
gener. També està pendent l’informe dels sindicats, que haurà d’estar en 
setembre.  
 
Pel que fa als departaments, es demanarà que informen sobre el seu 
treball i producció. Respecte dels centres, es portà un esborrany poc 
elaborat i es posà ènfasi en l’acreditació de titulacions, centres o 
institucions-universitats. L’acreditació de les titulacions és obligatòria i la 
de centres, voluntària, solament possible amb el 50% de l’acreditació de 
les titulacions. 
També s’hi va parlar d’una disposició addicional que modifica el 
RD.1558/1986 sobre les relacions amb les institucions sanitàries. 
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S’informarà a la CRUE i es pretèn que el procès acabe per al mes de 
setembre.  
 
. Respecte a la modificació dels graus a 3 anys i 2 anys de màster, el 
secretari general va insistir en el tema de l’autonomia universitària. Les 
paraules clau van ser: flexibilitat i opcional. Tres universitats catalanes ja 
s’han pronunciat en premsa a favor del 3+2. El president de l’executiva de 
la CASUE és el rector de la Universitat de Barcelona i ja coneixia el 
problema. La resta d’universitats opinen que no és el moment de plantejar 
aquest assumpte, ja que encara no s’ha acabat el procès d’extinció de les 
llicenciatures. Estem en un procès d’acreditació de títols i encara no s’ha 
acabat el procès d’implantació. Ara és el moment d’acabar la implantació i 
quan tingam l’acreditació veurem en quin punt ens trobem i els punts forts 
i flebles dels plans d’estudi. També s’hi van comentar els aspectes legals, 
com la quantitat de reials decrets que s’haurien de modificar. 
 
Des de les universitats no s’ha fet cap petició de modificació de plans 
d’estudi, tret de les universitats catalanes. Per tant, hi ha punts sense 
aclarir i es farà un informe en aquest sentit. La CRUE ho plantejarà davant 
el Ministeri. Manifesta la seua profunda preocupació per aquest assumpte. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que la Conferència de degans i 
deganes d’Economia també ho ha debatut i ha arribat a conclusions 
semblants. S’hi va parlar del desajust amb Europa i que no és el moment 
escaient. Tot el que siga separar-se d’Europa és terrible des del punt de 
vista del mercat de treball.  
 
D’altra banda, informa que fa 15 dies dues departaments de la Facultat 
d’Economia han organitzat dues Trobades molt importants en 
management i marquèting que van ser un èxit acadèmic i logístic. Els 
organitzadors van ser Alejandro Molla i Enrique Bigné. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació felicita José 
Vicente Boira per la seua designació com a delegat del rector i li ofereix la 
Facultat i el departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la 
Comunicació per a col·laborar en tot el que calga. Pel que fa a la 
intervenció de la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat, li 
demana que en la propera reunió, demane exempció d’acreditació per a les 
universitats de més de 500 anys. 
 
El rector està d’acord amb la intervenció del degà de la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació i felicitarà als organitzadors de les 
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trobades d’Economia. Pel que fa al manifest de suport a l’Àrtic, hi ha 
unanimitat dels membres del Consell i procedirà a la consegüent 
comunicació. 
 
Per tant, i per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord 
següent: 

ACGUV 95/2014. “Donar suport a la declaració 
internacional pel futur de l’Artic, que s’adjunta com a 
annex”. Annex I. 

 
Punt 3. Proposta d’acord sobre l’abonament dels dies meritats de la paga 
extraordinària de desembre de 2012. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Comunica que divendres 
passat es va reunir la Mesa Negociadora de la UVEG. El 9 de juny es va 
reunir la Mesa de Conselleria i, desprès, s’ha formulat una proposta de 
consens que es va aprovar per unanimitat per les quatre seccions 
sindicals. S’ha millorat la proposta de la Generalitat, ja que es proposen 44 
dies meritats per a tots (funcionaris i laborals). La data límit de cobrament 
és el 31 de gener de 2015, però es procurarà avançar al 2014. La 
quantitat és de 2.387.985,56 euros i el problema que pot haver-hi és la 
Tresoreria.  
 
El rector afegeix que l’actitud del Ministeri no ha estat positiva. Agraeix al 
gerent i les seccions sindicals el treball que han fet per arribar al consens. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI celebra l’acord, ja que si hi haguera arribat 
als tribunals, el cost possiblement haguera sigut el doble. Espera que la 
incorporació que s’ha fet a l’acord de la Generalitat siga efectiva. Indica 
que aquest no és l’únic deute pendent referent a pagues extraordinàries. 
Recorda que l’1 de desembre de 2012 es va signar una resolució respecte 
a la paga que afectava al PDI i encara no s’ha cobrat. Vol clarificar que s’ha 
prioritzat aquesta paga perquè afecta a tota la Universitat, però demana 
que es treballe en l’altra esmentada abans i que es fixe un calendari. 
 
Jesús Olavarria també recorda que som empresa i celebra l’acord 
aconseguit. Agraeix als sindicats la defensa que s’ha fet del tema i felicita i 
prega que s’aclarisquen les conseqüències fiscals d’aquest pagament.  
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El gerent indica que el cobrament es refereix a exercicis diferents, les 
percepcions corresponen al 2012 i la decisió de fer una declaració de 
renda complementària correspon a cadascun dels subjectes passius. 
 
El rector afegeix que aquesta paga afecta a totes les universitats, mentre 
que en el cas dels complements de la paga del PDI, algunes universitats ja 
han perdut els seus drets. Recorda que el que es féu, va ser interrompre la 
prescripció i continuar treballant. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 96/2014. “Fer seu l’acord de la Mesa 
Negociadora de la Universitat de València sobre 
l’abonament dels dies meritats de la paga extraordinària 
de desembre de 2012, que s’adjunta com a annex”. Annex 
II. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de la proposta de Reglament de règim intern 
de l’Escola de Doctorat de la UVEG. 
 
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. 
Afegeix que la proposta té informe de Comissió d’Estudis de Postgrau, de 
la Assessoría Jurídica i de la Comissió d’Estatuts. A continuació fa un 
resum de les 16 al·legacions presentades i els articles afectats.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials opina que s’han inclòs moltes 
millores. La seua posició és favorable a la creació de l’Escola de Doctorat, 
però planteja el tema de l’elecció de director/a de l’Escola de Doctorat. El 
Comité de Direcció hauria de tenir capacitat per a decidir qui és el 
director/a i el rector ho nomena. Opina que és positiu per a una estructura 
organitzativa triar al seu director perquè aquest tinga legitimitat per 
gestionar el seu centre i perquè la forma proposada en la proposta de 
reglament resulta estranya dins de la nostra normativa i pot confondre. 
 
Jesús Olavarria presenta dues propostes de modificación: 

1. El punt 2.c) del RRI està en contradicció amb el Reglament d’Estudis 
de Postgrau, que és la comissió estatutària d’assessorament. 
Suggereix afegir: ….”sense perjudici de la competència de la 
Comissió d’Estudis de Postgrau”. Entèn que l’Escola de Doctorat és 
una estructura administrativa i l’informe de l’Escola de Doctorat es 
refereix a la viabilitat material dels estudis de postgrau, però la 
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decisió política i d’assessorament al Consell de Govern correspon a 
la Comissió d’Estudis de Postgrau. 

2. Respecte al nomenament de director/a, la política de postgrau és 
fonamental en la UVEG. Opina que condicionar el nomenament a un 
sistema de comptació, es condicionar la potestat del rector. Proposa 
que s’elimine. El rector ha de ser el que elegisca al director de 
l’Escola de Doctorat, perquè en cas contrari pot convertir-se en un 
centre incontrolat en alguns moments. 

 
Finalment, crida l’atenció sobre la composició dels òrgans tan grans que 
s’estan creant, la qual cosa fa que siguen inoperants. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que en la 
Comissió el seu vot va ser positiu. En la reunió de degans i deganes s’hi va 
veure que seria més eficient que la majoria del Comité poguera elegir al 
director/a de l’Escola de Doctorat, sempre sense menyscap de l’autoritat 
del rector ni interferir en cap competència, sinó buscant l’eficàcia i cohesió 
en els acords.  
 
La vicerectora de Postgrau indica que l’Escola de Doctorat no té les 
mateixes competències que una Facultat i no funciona igual. L’objectiu 
d’aquesta Escola és incrementar la lectura de tesis, impulsar la investigació 
i la relació amb altres organismes. El director/a serà nomenat pel rector o 
consens de rectors, en cas que siga interuniversitària, amb el vist-i-plau 
del Consell de Govern, oït el Comité de Direcció i els coordinadors/es. Pel 
que fa a l’art. 2.c), està d’acord amb la intervenció de Jesús Olavarria i es 
podria redactat en aquest sentit. Respecte del tamany del Comité de 
direcció (art. 4, Naturalesa i composició del Comité de Direcció), la 
representació d’altres col·lectius és mínima front als coordinadors de 
doctorat que hi ha, ja que la presència d’aquests està regulada al 
RD.99/2011.  
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Química observa contradiccions en l’art. 5.m) i 
5.n), ja que el poder del Comité de direcció és més gran en un apartat que 
en l’altre.  
 
El vicedegà de la Facultat de Dret opina que la natura de l’Escola de 
Doctorat no està clara. En el reial decret es posa al mateix nivell l’Escola 
de Doctorat i la resta de centres.  
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El president de la Junta de PDI opina que ni és antidemocràtic ni il·legitim 
que anoneme el rector. És una qüestió d’opcions. Al final del procès, siga 
el que siga, nomena el rector. No acaba d’entendre la discussió.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que per a ell, l’Escola de 
Doctorat és un organisme estrany que es regula de forma externa, però ho 
assumeix. Ara cal introduir l’Escola de forma coherent a l’estructura que 
tenim. De fet, no està clara la competència entre l’Escola de Doctorat i la 
Comissió d’Estudis de Postgrau. El decret introdueix una filosofia de 
funcionament que està en la línia de l’informe dels experts, encara que el 
Consell de Direcció no estiga d’acord. Opina que el criteri d’eficàcia és el 
més senzill i que el funcionament democràtic i participatiu és el més 
eficient.  
 
Jesús Olavarría indica, pel que fa a la composició dels òrgans, que ha dit 
que el Comité de direcció no pot funcionar en general, degut a la quantitat 
de membres, però no fa propostes alternatives, perquè sembla que estem 
condicionats pel decret. Insisteix en la diferència entre els òrgans polítics i 
les estructures administratives. Opina que s’està creant una estructura 
paralel·la on els òrgans polítics estan nugats. La iniciativa política la tindrà 
el director i llevar-li a aquest Consell de Govern i al rector la possibilitat de 
proposar un director li sembla perillós per al funcionament de la Universitat 
i des del seu punt de vista, és innaceptable. Proposa eliminar el punt 5.m) i 
que en el punt 8.2 conste que el rector de la UVEG, entre les propostes 
presentades pel Consell de Govern, nomenarà al director de l’Escola de 
Doctorat. La proposta inclourà un curriculum vitae investigador adequat.  
 
El degà de la Facultat d’Economia opina que aquest no ha de ser un debat 
sobre la democràcia, sinó sobre l’eficàcia i l’eficiència. Les dues posicions 
(la de Jesús Olavarria i la del degà de Ciències Socials) són correctes. 
Busca una tercera via i proposa que les propostes de director de l’Escola 
de Doctorat fetes pel Comité de Direcció es debatan i el rector nomene al 
director/a. 
 
La vicerectora de Postgrau indica que la proposta que ha presentat és una 
proposta consensuada. Opina que l’Escola de Doctorat no és com la resta 
de les estructures que tenim i que el Consell de Govern ha de dirigir la 
política universitària en matèria de doctorat. Per tant, es ratifica en 
l’informe de la Comissió d’Estudis de Postgrau. 
 
El rector indica que la modificació a l’art. 2.c) afegir .. “sense perjudici de 
la Comissió d’Estudis de Postgrau” es pot assumir. 
Pel que fa als plantejaments de Jesús Olavarria i el degà de la Facultat de 
Ciències Socials, se sotmetran a votació. 
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Jesús Olavarria concreta les seues propostes: 
. Eliminar l’art. 5.m) 
. Modificar l’art. 8.2 : El rector o la rectora de la Universitat de València 
nomenarà, entre les persones proposades pel Consell de Govern, al 
director/a de l’Escola de Doctorat, que tindrà un curriculum vitae adequat. 
 
A continuació se somet a votació aquestes propostes. La votació es fa a 
mà alçada i per 2 vots a favor, 5 en contra i 29 abstencions, no prospera.  
 
El rector sotmet a votació la proposta de l’art. 5.m) i 8-2) de la Comissió 
de Postgrau que no exclou la posició del degà de la Facultat de Ciències 
Socials. La votació es fa a mà alçada i per 28 vots a favor, 4 en contra i 6 
abstencions, s’aprova.  
 
Finalment, se sotmet  a votació la proposta de Reglament de règim intern 
de l’Escola de Doctorat amb la modificació a l’art. 2.c). La votació es fa a 
mà alçada i per 34 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren 
l’acord següent: 
 

ACGUV 97/2014. “Aprovar el Reglament de règim intern 
de l’Escola de Doctorat de la Universitat de València, que 
s’adjunta com a annex”.  Annex III. 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de l’expedient de la proposta de creació de 
l’Escola de Doctorat de la Unversitat 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. 
Indica que s’ha ampliat el preàmbul i l’apartat corresponent a les activitats 
transversals, que es refereix a les activitats transversals en investigació a 
petició dels coordinadors de programes de doctorat. Recorda que el codi 
de bones pràctiques ha de ser signat per tots els membres de l’Escola de 
Doctorat. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 30 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 98/2014. “Aprovar l’expedient per a la proposta 
de creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat de 
València, que s’adjunta com a annex”. Annex IV. 
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Punt 6. Aprovació, si escau, de l’acord sobre l’accés als estudis de 
doctorat regulats per RD 99/2011 des de titulacions oficials universitàries 
espanyoles anteriors al RD 1393/2007. 
 
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. 
Indica que la nota emesa pel MECD respecte a l’art. 6 del RD.99/2011  
dóna la possibilitat d’una via d’accés al doctorat per a egresats de 
titulacions oficials universitàries espanyoles anteriors al RD.1393/2007, 
sense perjudici que cada universitat puga establir requísits i criteris 
addicionals per a l’admisió a un doctorat en concret,  per aquest motiu, es 
presenta aquesta proposta, per afavorir l’accés dels llicenciats als estudis 
de doctorat sense el requísit d’haver de cursar necessàriament un màster. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jesús Olavarria es manifesta d’acord amb la proposta. Opina que si no 
s’adopta l’acord, es discrimina als llicenciats. Demana a la vicerectora que 
els serveis administratius facen constar expressament que aquests 
llicenciats tindran accés al doctorat, perquè no hi haja problems amb altres 
universitats.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 32 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 99/2014. “Aprovar l’acord relatiu a l’accés als 
estudis de doctorat regulats pel RD.99/2011 des de 
titulacions oficials universitàries espanyoles anteriors a les 
regulades pel RD.1393/2007, d’acord amb la proposta que 
s’adjunta com a annex”. Annex V. 

 
Punt 7.  Aprovació, si escau, de memòries de verificació de nous 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. Es 
tracta de dues memòries de verificació dels màsters universitaris 
d’Enginyeria Química, que dóna competències professionals i de 
Nanociència i Nanotecnologia Molecular, que és interuniversitari, coordinat 
per la UVEG. Dóna una formació acadèmica i professional. En el primer cas 
es tracta d’uns estudis que no hi havia en la nostra Universitat i en el 
segon cas s’ha normalitzat la memòria en l’aplicació informàtica i s’han fet 
canvis substancials per la qual cosa es tracta d’un nou títol a efectes de 
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verificació d’ANECA i del RUCT encara que no suposa un increment en 
l’oferta de títols de màsters.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  No hi ha sol·licituds.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria dóna suport al màster 
d’Enginyeria Química. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 100/2014. “Aprovar les memòries de verificació 
dels màsters universitaris que tot seguit s’esmenten, 
d’acord amb la documentació que s’adjunta com a annex: 
 
. Màster universitari en Enginyeria Química, l’òrgan 
responsable del qual és l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria. 
. Màster universitari en Nanociència i Nanotecnologia 
Molecular, l’òrgan responsable del qual és l’Institut 
Universitari de Ciència Molecular i queda adscrit a efectes 
de gestió a la Facultat de Química”. Annex VI. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de modificacions 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. Es 
tracta de tres propostes de modificacions corresponents als plans d’estudi 
dels màsters en Ciències Odontològiques, Estratègia d’Empresa i Història 
de l’Art i Cultura Visual.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 101/2014. “Modificar les memòries de verificació 
dels màsters universitaris que tot seguit s’esmenten, 
d’acord amb la documentació que s’adjunta com a annex: 
 
. Màster universitari en Ciències Odontològiques. 
. Màster universitari en Estrategia d’Empresa 
. Màster universitari en Història de l’Art i Cultura 
Visual”. Annex VII. 
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Punt 9. Aprovació, si escau, de l’oferta de títols propis de la UVEG, curs 
2014/2015. 
 
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’un total de 381 cursos, dels quals 129 són cursos de primera 
edició i 252 de segona o més edicions. 151 són màsters, 101 diplomes, 
51 certificats, 63 diplomes d’experiència professional i 15 certificats 
d’experiència professional. S’hi ha informat desfavorablement sis cursos. 
Afegeix que en la comissió es va fer constar el solapament que hi ha entre 
màsters oficials i màsters propis, però el grup de treball que s’ha creat en 
farà un informe acurat.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 102/2014. “Aprovar l’oferta de títols propis de la 
Universitat de València, corresponent al curs acadèmic 
2014/2015, en el sentit del certificat de la Comissió 
d’Estudis de Postgrau, que s’adjunta com a annex.” Annex 
VIII. 

 
Punt 10. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial, la vicerectora de 
Postgrau, el vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa, la 
vicerectora d’Investigació i Política Científica i el vicerector 
d’Internacionalització i Comunicació presenten les propostes de convenis 
corresponents a la seua àrea de treball i fan referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Carles Xavier López intervé respecte del conveni amb la Caixa Popular i fer 
constar l’enorme importància que té. Pel que fa als programes de 
Voluntariat, demana que el voluntariat esportiu no se sume als patrocinis.  
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa li agraeix la 
matisació. Indica que està d’acord i que ja s’han pres mesures pertinents 
perquè no es produesca.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
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ACGUV 103/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Caixa Popular i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex IX. 
 
ACGUV 104/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració entre la Fundació Esportiva 
Municipal de València i la Universitat de València. Estudi 
General, amb fins de col·laboració cultural, educativa, 
esportiva i científica, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex X. 
 
ACGUV 105/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració entre la Fundació d’Investigació 
Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana i la 
Universitat de València. Estudi General, per establir un 
marc de regulació per a la unitat mixta d’investigació 
anomenada “Infecció i salut pública, FISABIO, Salut 
Pública-UV”, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XI. 
 
ACGUV 106/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universidade Paulista (Brasil) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 107/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Kansas State University (Manhattan – 
Kansas) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 
 
ACGUV 108/2014. “Autoritzar la signatuta del conveni de 
col·laboració entre la Tokyo University of Agriculture and 
Technology (Japó) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XIV. 
 
ACGUV 109/2014. “Autoritzar la signatuta del conveni de 
col·laboració entre la University of Basrah (Iraq) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 110/2014. “Autoritzar la signatuta del conveni de 
col·laboració entre el Instituto de Ecología, A.C. (Méxic) i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 
 
ACGUV 111/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat d’Alacant, la Universitat 
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Autònoma de Madrid, la Universitat de Valladolid, la 
Universitat de La Laguna, la Universitat de Castella – La 
Manxa, la Universitat Miguel Hernández d’Elx i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament del programa formatiu “máster 
universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 
 

Punt 11. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió universitària.  
 
El vicerctor de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa presenta 
l’assumpte i fa referència ala documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
Universitat de València. Es tracta de 34 activitats puntuals, de les quals 9 
són proposades per associacions externes i la resta per órgans d’aquesta 
Universitat.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 112/2014. “Aprovar la realització de les activitats 
puntuals d’extensió universitària i el seu reconeixement 
com a crèdits de lliure elecció, que s’adjunten com a 
annex.” Annex XVIII. 

 
Punt 12. Estudi i aprovació, si escau, de propostes d’activitats de 
reconeixement de crèdits per participació universitària, curs 2014/2015. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Explica els criteris amb els quals la Comissió Assessora 
d’Estudis de Grau va valorar les sol·licituds i va emetre, per unanimitat, el 
seu informe.  
 
Recorda que aquests crèdits no són iguals que els crèdits de lliure elecció i 
afegeix que dels aproximadament 5000 estudiants que acabaran aquest 
curs el grau, només 151 han inclós activitats de participació al seu 
expedient, dels quals quasi la meitat són de la Facultat de Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport i aproximadament un terç són estudiants que 
s’han adaptat d’anteriors plans d’estudis. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 24 DE JUNY DE 2014. 
 
 

 

ACGUV 113/2014.  
“1. Aprovar la proposta d’activitats de reconeixement de 
crèdits per participació universitària per al curs 
2014/2015, que s’adjunten com a annex. 
 
2. No aprovar les activitats de reconeixement de crèdits 
per participació universitària, informades 
desfavorablement  per la Comissió Assessora d’Estudis de 
Grau, que s’adjunten com a annex.”  Annex. XIX. 
 

Punt 13. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de doble titulació de 
grau Turisme-ADE. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. La proposta 
s’ajusta als criteris fixats per a dobles titulacions per la nostra Universitat, 
no ha d’anar a l’ANECA ni suposa un increment de places. Són 60 places 
que es detrauran de la titulació de Turisme. La proposta va ser aprovada 
per la Junta de Centre de la Facultat d’Economia i per la Comissió 
Assessora d’Estudis de Grau i l’informe de viabilitat és positiu. S’implantarà 
en el proper curs, encara que no ha estat inclosa en l’oferta de titulacions 
de presinscripció. Finalment agraeix la tasca que s’ha fet a tots els 
participants. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia agraeix la vicerectora la seua 
comprensió en tot el procés i el fa extensiu a tot el personal. Aquesta 
proposta respon no només a una lògica acadèmica, sinó també a una 
lògica de mercat de treball. Demana el vot favorable. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (29 vots a favor), en pren l’acord següent: 
 

ACGUV 114/2014. “Aprovar la proposta d’implantació de 
la doble titulació de grau, Turisme-ADE (TADE), l’òrgan 
responsable de la qual serà la Facultat d’Economia, 
d’acord amb l’expedient que s’adjunta com a annex.” 
Annex XX. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, del calendari de processos de gestió 
acadèmica 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 l’Aula Virtual de la Universitat 
de València (calendari de gestió del Servei de Recursos Humans PDI i 
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calendari de gestió del Servei d’Estudiants). Anuncia que el calendari de 
gestió del Servei de Postgrau es presentarà en un proper Consell de 
Govern. 
 
Pel que fa a l’organització acadèmica i de professorat, s’ha produït un 
avançament en la concessió dels sexennis i han decidit que es 
comptabilitzen per a la capacitat docent i de les àrees de coneixement, la 
qual cosa ha modificat el calendari de gestió. Respecte a la revisió del POD, 
serà pel novembre de 2015. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jesús Olavarria demana que la dotació de places s’avançe al començament 
de juny per fer una organització més racional dels recursos. 
 
Luis Antolín agraeix la flexibilitat i permisivitat en el tema dels sexennis, 
però els retardaments en las contractacions són un desastre per a 
l’organització de la docència. És partidari de conéixer quan es van a 
aprovar les capacitats docents amb les que poden comptar.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que per als 
departaments que han demanat renovar contractes, ja s’ha fet i s’activen 
automàticament. Per tant, no hi ha cap problema, però en departaments 
amb un volum important de professorat associat i que han d’eixir places a 
concurs, es comunicaran les dotacions necessàries per atendre, en primer 
lloc, la docència del primer quadrimestre. Finalitzada la matrícula, es 
revisaran les necessitats dels departaments i s’assignaran les places 
necessàries per atendre la docència. Pel que fa als sexennis, es va acordar 
el 31 de desembre per qüestions de gestió. Demana paciència, bona 
voluntat, i agafar el millor de l’experiència que tenim.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (33 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 115/2014. “Aprovar el calendari de processos de 
gestió acadèmica per al curs 2014/2015, corresponents  a 
la gestió d’estudiants i a la gestió de personal docent i 
investigador, que s’adjunten com a annex.” Annex XXI. 
 

Punt 15. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Annex II del Reglament 
de selecció de PDI. 
 
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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de València. Compta amb informe favorable de la Comissió d’Estatuts i de 
la Comissió de Professorat i també amb l’acord unànim de la Mesa 
Negociadora. L’objectiu de la proposta és aclarir el concepte d’estada per 
a interpretar-lo més uniformement per part de les comissions de 
contractació. El que es pretèn és no perjudicar al personal contractat en la 
nostra Universitat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que les comissions de contractacions 
haurien de tenir en compte el concepte també en altres apartats. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat agraeix el recordatori 
per tenir-lo en compte en el Reglament.  
 
José Manuel Claver demana aclariments, ja que hi ha confusió. Hi ha 
estudiants que se’ls comptabilitzen estades fora i altres contractats en 
universitats de fora no se’ls compta. 
 
El president de la Junta de PDI afegeix que la vinculació i professionalitat ja 
es valora en altres apartats.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (30 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 116/2014. “Modificar el penúltim paràgraf de 
l’Annex II del Reglament de Selecció del personal docent i 
investigador de la Universitat de València, amb la 
redacció següent: 
 
En aplicació de l’article 50 de la Llei Orgànica 4/2007, de 
12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’Universitats, es considerarà mèrit 
preferent per a l’accés a places de professorat ajudant 
doctor, les estades en Universitats o centres d’investigació 
de reconegut prestigi distints a la Universitat convocant. 
S’entendrà per estada el temps de permanència 
transitòria en una Universitat o centre d’investigació 
diferent d’aquell amb el qual es mantinga un vincle 
laboral o formatiu. Els barems establiran un apartat 
específic i diferenciat per a la valoració d’aquest mèrit, al 
que s’atorgarà fins a un màxim de 10 punts”. 
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Punt 16. Modificació, si escau, de l’acord del Consell de Govern 60/2014 
de 30 d’abril, apartat 1.3, d’aprovació de Criteris per atendre situacions 
conjunturals de plantilla del curs 2014/2015. Criteris de reducció de 
docència.  
 
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 Secretaria 
General. Presenta dades sobre el càlcul de la plantilla de PDI i indica que ha 
augmentat el nombre de professorat que passa a 160 hores de dedicació 
docent.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
José Manuel Claver fa referència als crèdits dels becaris i com influeixen en 
la plantilla. Indica que hi ha departaments amb becaris que donen 300 
hores i això pot provocar l’amortització de places de professorat associat. 
Moltes d’aquestes hores són fruit de la investigació i altres són 
tutoritzades pel professor, ja que no poden signar actes.  Demana que, en 
vistes al futur, es tinga en compte per a l’estructura dels departaments. 
Dulce Contreras llegeix l’escrit d’Olga Blasco Blasco, directora del 
Departament d’Economia Aplicada, comunicant l’acord pres pel Consell del 
departament del 19 de juny al voltant de la càrrega docent dels 
departaments, que s’adjunta com a annex XXII d’aquesta acta. 
 
Jesús Olavarria indica que si volem una distribució racional de la docència 
que incidesca en la qualitat, cal que els departaments tinguen més temps, 
sobretot els departaments amb dèficit i amb professorat associat. Hem 
d’intentar avançar les dades sobre el professorat amb el que podem 
comptar per a iniciar el curs i fer una previsió com cal. 
 
Luis Antolín dóna suport a la intervenció anterior. Opina que si avançem 
les dates, podem millorar. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat demana que les 
intervencions es plasmen en propostes concretes de millora. Indica que si 
volem comptar amb la concessió dels sexennis, no es pot avançar més. 
S’ha posat “fins al 30 de juny”. Si es pot avançar més, es farà. Pel que fa a 
les places de professorat associat, es renoven el 90% dels contractes i 
estaran resolts en breu. Respecte de l’escrit llegit, de la directora del 
Departament d’Economia Aplicada, s’hi demana que, per al curs 
2014/2015, es dote a les àrees de coneixement d’un marge de càrrega 
docent sense assignar d’un 5% de càrrega real, per fer front a les 
obligacions no reconegudes en reducció de crèdits. Li agradaria que es 
poguera ampliar el 5%, però és impossible, ja que per a fer contractacions, 
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hem tingut que demanar autorització a la Direcció General d’Universitats i 
sols s’autoritzen les necessàries per atendre la docència ofertada. 
 
Finalment, aclareix José Manuel Claver que no s’ha de confondre 
l’estructura del departament amb les necessitats conjunturals del 
departament. Vol recordar que els departaments havien de comunicar al 
Servei de Recursos Humans PDI, els investigadors que volien donar classes 
en el primer quadrimestre. Això es tradueix en recursos per cobrir 
necessitats conjunturals, que no té res a veure amb les amortitzacions de 
places, que són situacions estructurals del departament.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (30 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 117/2014. “Modificar l’apartat I) 1.3 dels Criteris 
per a atendre situacions conjunturals de plantilla, durant 
el curs acadèmic 2014-2015. Criteris de reducció de 
docència, aprovats per acord 60/2014 del Consell de 
Govern de 30 d’abril, que s’adjunta com a annex.” Annex 
XXIII. 

 
Punt 17. Aprovació, si escau, de renovació parcial de la Comissió de 
Recursos. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa la proposta següent:  Emilia Matallana, MªJosé Soler i Francisco Climent, 
que substituiran a Alejandro Molla Descals, Juan José Nuño Ballesteros i 
Pilar Barreto Martín, als quals agraeix la seua tasca, així com la 
disponibilitat dels proposats per a treballar en la Comissió. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Enric Valor se suma al agraïment manifestat.  
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes, amb el resultat següent: 
 
. Emilia Matallana obté 32 vots a favor i 1 vot en blanc. 
. Mª José Soler, 33 vots a favor. 
. Francisco Climent, 33 vots a favor.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 118/2014. “Nomenar les catedràtiques i el 
catedràtic d’universitat que tot seguit s’esmenten. per a 
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formar part de la Comissió de Recursos de la Universitat 
de València: 
. Emilia Matallana Redondo. Facultat de Ciències 
Biològiques. 
. Mª José Soler Boada. Facultat de Psicologia.  
. Francisco Climent Diranzo. Facultat d’Economia.” 

 
Punt 18. Aprovació, si escau, de sol·licituds de canvi de dedicació de 
professorat.  
 
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.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 119/2014. “Aprovar les sol·licituds de canvi de 
dedicació de temps parcial a temps complet, dels 
professors següents: 
 
. Juan Bautista Saus Mas, del departament de Bioquímica 
i Biologia Molecular. 
. Manuel Diaz Llopis, del departament de Cirurgia.” 

 
Punt 19. Aprovació de perfils i tribunals de places de contractat doctor. 
 
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.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 120/2014. “Aprovar els perfils i informar 
favorablement sobre els tribunals de places de professorat 
contractat  doctor, que s’adjunten com a annex.” Annex 
XXIV. 
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Punt 20. Aprovació, si escau, de convocatòria de concurs d’accés, perfil i 
tribunal. 
 
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.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 121/2014. “Aprovar el perfil i informar 
favorablement sobre el tribunal de la plaça 4417, de TU de 
l’àrea de coneixement d’Història de l’Art, per a convocar 
el concurs d’accés corresponent, d’acord amb la 
documentació que s’adjunta com a annex.” Annex XXV. 

 
Punt 21. 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 
de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 122/2014. “Concedir comissió de serveis al 
professor Felipe Palau Ramirez, adscrit al departament de 
Dret Mercantil “Manuel Broseta Pont”, de la Universitat 
de València. Estudi General, per a prestar els seus serveis 
a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport des de l’1 de 
maig de 2014 fins al 5 de juny de 2014.” 

 
Punt 22. Donar suport, si escau, al manifest a favor de la continuïtat de le 
cooperatives de crèdit i caixes rurals de la Comunitat Valenciana.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Secretaria 
General. Afegeix que el manifest té com impulsor el director de 
l’IUDESCOOP i està molt relacionat amb el conveni amb Caixa Popular, 
aprovat en aquesta sessió. És un document que pretèn obrir un debat a la 
societat valenciana sobre la necessitat de compartir i conservar el sistema 
bancari autòcton de la Comunitat Valenciana. Ja s’han sumat diferents 
entitats acadèmiques, caixes rurals valencianes, ajuntaments, cooperatives 
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agrícoles i formacions polítiques amb representació en les Corts 
Valencianes.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia dóna suport al manifest. Opina que les 
caixes rurals són entitats financeres de crèdit molt importants i cal 
preservar-les. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 123/2014. “Donar suport al manifest a favor de la 
continuïtat de les Cooperatives de Crèdit i Caixes Rurals 
de la Comunitat Valenciana, que s’adjunta com a annex.” 
Annex XVI. 

 
Punt 23. Informe sobre modificació parcial 1/2014 de RLT de PAS 
(laboratoris). 
 
El vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de 
la Universitat de València. Afegeix que la proposta compta amb acord 
sindical.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 124/2014. “Informar favorablement sobre la 
modificació 1/2014 de relació de llocs de treball, d’acord 
amb la memòria justificativa que s’adjunta com a annex.” 
Annex XXVII. 

 
Punto 24. Torn obert de paraules. 
 
El degà de la Facultat de Química indica que té programats exàmens fins al 
10 de juliol i no hi ha servei d’autobusos. Demana que es faça el possible 
per subsanar aquest servei.  
 
Fuensanta Doménech comunica que enguany és compleix el 50 aniversari 
del Servei d’Informàtica i el mes passat va haver-hi un jornada per mostrar 
la trajectòria del Servei que va naixer com a Centre de Càlcul per a donar 
suport a la investigació i la docència. 
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Carlos Javier López indica que, respecte del manifest aprovat a favor de 
l’Àrtic, ho ha comunicat a l’equip de Greenpeace i a vicerectorats de 
Sostenibilitat d’altres universitats. Demana que es trasllade també a la 
CRUE. 
 
El rector contesta que ho traslladarà a la presidència de la CRUE perque 
se’n faça ressó d’aquest manifest.  
 
El degà de la Facultat d’Economia, pel que fa al manifest a favor de les 
caixes rurals, indica que ho lliurarà als deganats de les universitats de la 
Comunitat Valenciana i demana que es trasllade també als rectors i 
rectores. 
 
El rector indica que ho traslladarà als Rectorats de les universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 15 
hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 


