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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 24 de juliol de 2014, a les 9’15 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban Morcillo 
Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, 
queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat 
de València. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis 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 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
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Vicedegana Fac. Ciències Socials: 
Inmaculada Verdeguer Aracil 
 
Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
 
Degana Fac. Farmàcia: Teresa 
Barber Sanchis 
 
Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
Representant departaments: 
Santiago Renard Álvarez 
 
Representant departaments: 
Jesús Olavarria Iglesia 
 
Representant departaments: José 
Manuel Claver Iborra 
 
Representant Instituts 
universitaris: José María Peiró Silla 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María José 
Lorente Carchano 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac.CAFE: Luís Antolín Jimeno 
 
PDI ETSE: José Rafael Magdalena 
Benedicto. 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Nuría María Tabanera García 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 

 
PDI Fac. Física: Enric Josep Valor 
Micó. 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Ed.: Vicent 
Horcas López. 
 
PDI Fac. Farmàcia: José Gorgues 
Zamora 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història: 
Laura Peris Bolta 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS CADE: Carlos Javier López 
Benedi 
 
Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
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 
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Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques 
(en funcions): Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 

President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
Coordinador AGE: Jordi Caparrós 
Gutiérrez 
 
Absències justificades: 
 
Personal Investig. En formació 
Fac. Dret: Ana Isabel Blanco 
García 
 
PAS Fac. Economia: Pilar Catalán 
Cercós 

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

 
Punt 1.  Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 24 de juny 
de 2014. 
 
El rector 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.  
 
Intervenen la secretària general i el degà de la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació per presentar modificacions que són acceptades. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 125/2014. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 24 de juny de 2014, amb les modificacions següents: 
 
.  A la pàgina 6, paràgraf 4t: substituir: “ Paradigm Shits” 
per “Paradigm Shifts”. 
. A la pàgina 11, darrer paràgraf substituir-hi: “…sense 
perjudici de la Comissió d’Estudis…” per “sense perjudici 
de la competència de la Comissió d’Estudis…” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs de Juan 
Marín García, membre de la Federació Universitària Escolar (FUE), a la qual 
vam lliurar la Medalla de la Universitat el 31 d’octubre de 2001. 
 
A continuació felicita les persones següents: 
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. El Dr. Jorge Cardona Llorens, catedràtic del Departament de Dret 
Internacional “Adolfo Miaja de la Muela”, per la seua reelecció, durant 
altres quatre anys, com a membre del Comité de Drets del Xiquet per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides. És l’únic espanyol membre 
d’aquest organisme.  
 
. El Dr. Eugenio Coronado Miralles,  catedràtic del Departament de Química 
Inorgànica, per rebre un homenatge de la Societat Econòmica d’Amics del 
Pais. 
 
. L’IFIC i CSIC perquè gràcies a la seua candidatura, València ha acollit la 
37a Conferència Internacional de Física d’Altes Energies (ICHEP) 
organitzada per la Unió Internacional de Física Pura i Aplicada (IUCAP). Es 
tracta de la cita més rellevant per a la comunitat de físics d’altes energies 
on s’anuncien els resultats més recents en l’àmbit de la física de 
partícules. 
 
. El Dr. Aniceto Masferrer Domingo, professor del Departament de Dret 
Financer i Història del Dret, per la seua reelecció com a president de 
l’European Society for Comparative Legal History (ESCLH), l’única societat 
científica d’historiadors dels drets d’abast europeu.  
 
. El Dr. Antonio Ariño Villarroya, vicerector de Cultura i Igualtat de la UVEG, 
per haver estat condecorat com a Chevalier de l’Ordre de les Palmes 
Acadèmiques pel Ministeri de Cultura francés en reconeixement a la 
col·laboració de la institució acadèmica valenciana amb l’Institut Francés. 
 
. El professor José Miguel Soriano del Castillo, pel seu nomenament com a 
president executiu del Patronat Sud-Nord i director de la Càtedra UNESCO 
d’Estudis sobre el Desenvolupament. 
 
. Els Drs. Javier Diez i Vicent Martínez García, pel primer premi (ex aequo), 
obtingut de Curts Científics que concedeix Ciència en Acció, pel curt 
titulat Hágase la masa. 
 
. La Sra. Judit Català Verdeguer, estudiant de quart curs del grau 
d’Infermeria, per guanyar el III Concurs Nacional d’Anotacions de Classe 
que organitza el SATSE (Sindicat d’Infermeria). 
 
. El Dr. Juli Peretó Magraner, professor del Departament de Bioquímica i 
Biologia Molecular, per haver estat elegit Fellow de la International Society 
for the Study of the Origin of Life (ISSOL), durant el congrès triennal de la 
societat, celebrat a començament de juliol en Nara (Japó). 
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. L’estudianta Candela Sáiz Carrasco, per haver sigut becada dins del 
programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos, beca que concedeix la 
Fundació Carolina, Grup Santander i Fundació Rafael del Pino als millors 50 
llicenciats universitaris llatinoamericans, portuguesos i espanyols.  
 
. El Dr. Ramón Sala Garrido, catedràtic del Departament de Matemàtiques 
per a l’Economia i l’Empresa, per haver estat reelegit com a president de 
l’Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas para la 
Economia y la Empresa (ASEPUMA). 
 
. La Universitat de València per rebre la distinció Vila de Massamagrell, 
com a institució supramunicipal que més destaca per contribuir al 
desenvolupament i progrès d’aquest municipi valencià mitjançant el 
Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial. El vicerector Dr. Jorge 
Hermosilla va rebre aquesta distinció.  
 
. El grup d’investigadores i el seu coordinador Sr. Daniel Hill de l’Institut de 
Ciència dels Materials, per liderar un projecte de la UE destinat al 
desenvolupament de la plataforma comercial per a la detecció precoç del 
càncer de pàncrees on participen companyies, instituts d’investigacions, 
universitats europees i un hospital clínic.  
 
Amb motiu de les publicacions, felicita al Dr. Pedro Andrés Bou, catedràtic 
del Departament d’Òptica de la Facultat de Física, per participar en la 
recerca que avança en la visualització d’imatges a través de mitjans 
tèrbols, tal com succeeix amb el propi teixit biològic viu, resultat de 
l’estudi dirigit pel Grup de Recerca d’Òptica i Fotònica (GROC) de la 
Universitat Jaume I (UJI) difós per la Societat Americana d’Òptica (OSA) i 
l’Associació Americana de Física (AIP). 
 
A continuació, indica que s’han signat els convenis següents: 
 
. El 26 de juny es va signar el conveni de col·laboració entre la Fundació 
pel Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica i la UVEG, per a la 
creació de la Càtedra FISABIO per al foment de la investigació biomèdica. 
 
. El 15 de juliol es va signar el conveni entre Hormozgan University of 
Medical Sciences (IRAN) i la Universitat de València. 
 
. El 22 de juliol es va signar el conveni de col·laboració entre la 
Generalitat, mitanant la Conselleria de Governació i Justícia, i la Universitat 
de València per contribuir al funcionament de la càtedra de Dret Foral 
Valencià, durant l’exercici 2014. 
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Comunica que el 10 de juliol es va reunir el Consell Social de la Universitat 
de València, on es van traslladar els acords del Consell de Govern i 
l’informe de la Sindicatura de Greuges. 
 
El 17 de juliol es va reunir, a Madrid, el Comité Permanent de la CRUE. 
 
 El 18 de juliol va tenir lloc la reunió dels rectors de la Comunitat 
Valenciana amb Conselleria d’Educació i d’Economia a Alacant. Indica que 
s’hi va transmetre la preocupació de les universitats públiques valencianes 
pel deute antic de la Generalitat que, any rere any, es va ajornant. S’ha 
signat una pròrroga que contempla el pagament reformulat des del 2013 
fins al 2022. Aquesta reformulació es va ratificar per aquest Consell de 
Govern, però no ens han abonat res en el 2013 ni en el 2014. L’objectiu 
de la reunió era informar del pagament del deute. S’ha treballat un 
document molt elaborat. S’hi va felicitar els equips econòmics, que han 
elaborat un informe de vint-i-dues pàgines, molt il·lustratiu des del punt 
de vista econòmic de les universitats públiques valencianes. És un 
document molt equilibrat i acordat per les cinc universitats públiques 
valencianes amb l’objectiu que siga acceptat per la Generalitat. Com que 
ha cessat el secretari autonòmic, s’hauria de plantejar al nou secretari. 
Opina que no es tracta de començar des de zero, però tampoc no es pot 
donar la impressió que el cobrament serà immediat, com han dit els 
mitjans de comunicació. Tenim possibilitats i els rectors opinen que podria 
ser abans de les properes eleccions. Tenim un acord per al futur i, per 
tant, esperança. 
 
D’altra banda, comunica que el 27 de juny va tenir lloc l’acte d’investidura 
com a doctor honoris causa, del Dr. Paul Sugarbaker i el lliurament de la 
Medalla de la Universitat de València al Dr. Jordi Pérez Durá. 
 
Lliurament dels premis als Pioneros.es, organitzat pel Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme on la Universitat de València va estar guardonada com a 
una institució pionera en l’ús d’Internet, així com per ser la primera de les 
institucions valencianes en fer ús del domini en internet. El vicerector 
d’Economia i Infraestructures, Dr. Juan Luis Gandia Cabedo va assistir a 
l’acte, a Madrid. 
 
Inauguració de la Jornada de presentació de la Guia d’elaboració de cartes 
de serveis en la UV, al Jardí Botànic.  
 
Inauguració de la 1ª Xarxa d’Escoles d’Estiu, per a professors motivadors 
de l’esperit emprenedor de la Comunitat Valenciana, amb assistència del 
Conseller Sr. Buch i dels rectors de les universitats públiques valencianes i 
la inauguració de la VI Escola d’Estiu a la Universitat de València, a l’ADEIT. 
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Cloenda de la VI Escola d’Estiu i lliurament dels premis MOTIVEM 2014, a 
l’ADEIT, organitzat per la càtedra de Cultura Empresarial de la nostra 
Universitat.  
 
Acte d’acreditació de l’Hospital Luis Alcanyís de Xàtiva, com a hospital 
associat universitari. 
 
Reunió sobre proposta d’organització curricular-batxiller amb el rector de 
la UPV i representant de l’Associació del professorat de tecnologia APTCV 
(presentació del document elaborat pel grup de treball de professors de 
secundària i de les ETS Enginyeria-Arquitectura). 
 
També es va inaugurar la XXXI Universitat d’Estiu de Gandia amb la 
conferència del catedràtic del Departament de Medicina, Dr. Rafael Tabares 
Seisdedos. 
 
El 22 de juliol es va inaugurar el III Campus Inclusiu, al Jardí Botànic. 
 
Pel que fa a les comunicacions a la web de la Universitat de València, es 
publicaren les següents: 
 
. Que la nostra Universitat és la segona universitat europea amb major 
nombre d’estudiants Erasmus rebuts, segons l’informe de la Comissió 
Europea. Les dades reflecteixen que Espanya continua sent, el curs 
2012/13, el país amb més participació d’estudiants Erasmus, tant 
d’entrada com d’eixida. 
 
. Que les editorials universitàries espanyoles van vendre 760 títols 
diferents en la darrera fira del llibre de Buenos Aires, mentre que dos dels 
llibres universitaris més venuts pertanyen al fons editorial de Publicacions 
de la UV (PUV). De fet, les universitats de València i l’Oberta de Catalunya 
van superar àmpliament el centenar d’obres diferents venudes: 137 i 120, 
respectivament. Aquestes dades han estat facilitades pel distribuidor 
argentí de la UNE, Sr. Jorge Waldhuter, qui gestiona la presència dels 
associats de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas en aquesta 
mostra i la comercialització permanent dels llibres universitaris espanyols a 
Argentina.  
 
. Que el Center World University Rankings (CWUR) ha classificat la nostra 
Universitat entre les 500 millors universitats del món, que se situa en el 4t 
lloc d’Espanya i en el 301 de l’àmbit mundial. A més, ha obtingut les 
millors puntuacions i cites. Aquest rànquing classifica les mil millors 
universitats de tot el món. Per a realitzar aquesta classificació, el CWUR 
avalua paràmetres com la qualitat de l’ensenyament, les publicacions en 
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revistes científiques d’impacte, el nombre de patents internacionals i la 
quantitat de cites dels treballs publicats pels investigadors, entre altres.  
 
. Que la Universitat de València ha cobert quasi totes les places, el 
99’51%, de primer curs que oferia per a 2014/2015, en centres propis, 
en les seues titulacions. Els estudiants que han elegit titulacions de la 
Universitat de València com a primera opció han estat 16.129 (15.349 
l’any anterior), una xifra que confirma aquesta institució com la preferida 
d’entre totes les universitats de la comunitat autònoma.  
 
L’assumpte més important de la reunió del Consell d’Universitats de la 
Comunitat Valenciana va ser manifestar una certa perplexitat per 
l’increment de l’oferta de graus a les universitats privades.  
 
Anuncia que ha estat nomenat per formar part de la Comissió 
d’Acreditacions del Consell d’Universitats, que avaluarà als professors i 
professores.  
 
A continuació passa a informar sobre la reunió del Consell d’Universitats 
del 23 de juliol. S’hi va informar sobre el nomenament del vicepresident 
del Consell d’Universitats, que serà el coordinador entre la Comissió 
Permanent de la CRUE i el ministeri. 
 
Les discussions es van concentrar bàsicament en tres blocs: 
 
- Els requísits de l’expedició del suplement europeu del títol. Els rectors 
van insistir que el Ministeri encara no ha publicat la disposició per establir 
les metes de les titulacions, que és molt necessària per a algunes 
titulacions, ja que hi ha problemes d’homologació amb títols amb nivell 
europeu. Per tant, hi ha incertesa sobre l’acreditació de títols. 
 
- El decret sobre acreditació del professorat i el projecte de reial decret 
sobre creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris. 
L’informe del Consell d’Universitats no és vinculant. Pel que fa al primer,  el 
consell assessor de l’ANECA ha treballat durant un any i la Secretaria 
d’Estat ha argumentat que ja han passat sis anys des de la darrera 
modificació del decret d’acreditació i que hi ha 7000 professors i 
professores acreditats. Per tant, cal fer-hi alguna reforma. Altre argument 
esgrimit va ser el sistema d’accés a l’acreditació, ja que la forma d’accés 
condiciona el comportament de les persones i que el treball ha de ser 
progressiu cap a un nou model més qualitatiu. S’ha passat de cinc 
comissions a vint-i-una i la frase més repetida va ser que s’havia de passar 
d’un model més quantitatiu a un model més qualitatiu, la qual cosa és 
preocupant i genera alguna inquietud pel que fa als resultats, ja que 
l’acreditació es basarà a adjudicar una mena d’etiqueta a les persones (una 
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valoració més subjectiva). En tot cas, la queixa va ser que s’havia treballat 
durant un any i es demanava més temps per estudiar-ho. 

 
Quant al decret de reconeixement de centres universitaris, es va plantejar 
alguna modificació sobre les garanties per a formar MIR i altres aspectes. 
L’acreditació de les universitats ha quedat fora d’aquest decret. Afegeix 
que, per primera vegada, es fa un intent d’ordenar les pràctiques 
assistencials, territorialment, ja que l’experiència ha demostrat que és molt 
difícil. Fins ara l’ordenació estava pensada per a universitats públiques i no 
per a les privades, però aquestes se n’han beneficiat. Caminem cap a un 
escenari on caldrà pensar quina és la capacitat docent del sistema 
assistencial públic i si hi haurà contraprestació. Opina que és positiu que es 
facen aquests pasos per a regular un escenari que genera conflictes.  
 
Els rectors no van emetre informe i van demanar més temps per 
pronunciar-se (fins al 15 de setembre). Desprès es convocarà una reunió 
per tancar aquest assumpte.  
 
- El debat reduït a la frase 3+2, una expressió poc afortunada, ja que 
realment es tracta de 180 ó 240 crèdits. El ministre va reconeixer que 
180 ó 240 crèdits tenen una varietat universal, és a dir, per exemple a 
EEUU la majoria de graus són de 180 crèdits, però a Europa són de 240 
crèdits. 
 
La CASUE va elaborar un document molt bé construït. Les comunitats 
autònomes són les que tenen la capacitat de decisió i no hi ha unanimintat 
en el posicionament dels rectors. Més enllà de la literalitat del text, pot 
haver-hi conseqüències com, per exemple, esbrinar quin serà l’impacte 
sobre la plantilla de les universitats, i que no hi ha hagut temps per fer una 
previsió. 
 
Els rectors donaren suport a les comissions i a la CASUE, però opinaren 
que no és el moment oportú per tractar aquest assumpte, ja que no ha 
acabat el període d’avaluació de les titulacions de 240 crèdits i tampoc no 
és el moment d’establir un escenari de malestar estudiantil. Decidiren no 
tractar l’informe. El sentiment de les universitats privades és ambivalent, 
ja que poden tenir estudiants que acabaran les titulacions en tres anys, en 
lloc de quatre, la qual cosa les beneficia. La resposta del ministre és que hi 
ha un termini fins al 15 de setembre per a afegir comentaris i es va 
comprometre a no aprovar cap titulació nova (180 crèdits) abans del 30 
de setembre.  
 
En resum, hi ha obscuritat respecte a temes com ara plantilles i 
finançament i caldrà estudiar-ne les conseqüències col·laterals.  
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Finalment, indica que aquest decret no afecta les titulacions que tenen un 
marc professional, com les enginyeries. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Dulce Contreras indica que li sembla una falta de respecte cap als 
estudiants, ja que no es millora res. 
 
El degà de la Facultat de Filologia Traducció i Comunicació està d’acord 
que no és el moment oportú. Opina que és una trampa, ja que les 
titulaciones encara no estan avaluades i l’assumpte de l’opcionalitat és 
altra trampa afegida. Amb el sistema que es proposa hi haurà una 
competitivitat brutal.  
 
D’altra banda indica que el 18 de juliol va eixir una notícia sobre la reunió 
dels rectors amb Conselleria pel que fa al deute. Recorda que en el Consell 
de Govern de febrer de 2013 va fer una proposta de solució i li van dir que 
no era viable tècnicament. Ara, en la premsa es diu que la Generalitat 
podria assumir com a pròpi el deute i pagar amb obres, o d’altra forma. 
Sembla que va en la mateixa línia que ell va proposar. 
 
El president de la Junta de PDI intervé en la mateixa linia i demana més 
informació. Respecte al tema de l’extensió de les titulacions, li sembla un 
desgavell i crida l’atenció sobre el fet que les reformes són canviades pels 
governs següents. Es pregunta si es pot entendre una reforma sense 
diàleg. Aquestes qüestions hauriem de posar-les en evidència.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica, pel que fa a les 
titulacions, que hauriem de fer una previsió i fer veure al govern que tindrà 
una resistència ferma per la nostra part, ja que no pot ser que en 
setembre aquest assumpte ens aclapare. 
 
Santiago Renard intervé sobre la transformació dels graus. Indica que cal 
tenir en compte que també hi ha opinions favorables a la transformació i 
tenim la difícil tasca de convençer als companys, perquè no es tracta d’un 
model teòric i més important que el model és como es farà. Opina que és 
una estafa més per desbaratar la universitat pública.  
 
El rector respon al degà de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació que hui no és el dia de parlar amb detall d’aquest assumpte, 
però reconeix que les seues propostes van ser premonitòries. Afegeix, per 
a tranquilitzar tothom, que a la reunió del Consell d’Universitats es va dir 
que els veritables problemes de la universitat espanyola són el 
finançament, la taxa de reposició i les polítiques de taxes i de beques. Els 
crèdits de les titulacions o la forma d’acreditació del professorat són 



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

-11- 

assumptes per discutir, però no són els temes més importants que té la 
Universitat Pública. 
 
Contesta al degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia que no hi ha una 
oposicio frontal i que la CREU està d’acord amb la CASUE. 
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que el fracàs de Bolonya ha sigut 
perquè ha anat en contra del que es pretenia. En lloc de fer homologacions 
a nivell europeu, s’ha fraccionat. No es tracta que ens agrade més o 
menys l’escenari 3+2, és el que s’ha plantejat a Europa i està d’acord que 
no és el moment oportú, perquè estem en una fase de confusió important, 
però hem de preparar-nos per a l’homologació europea a mitjà termini. Cal 
separar la conjuntura nefasta de la preparació de l’homologació europea.  
 
Dulce Contreras indica que tot i això, no hem d’oblidar que el canvi de les 
regles del joc de l’ANECA al voltant de l’acreditació és nefast i li sembla 
preocupant i perillós.  
 
Punt 3. Nomenament, si escau, de doctors honoris causa, per 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. 
Afegeix que la documentació ha estat exposada a informació pública, 
durant un mes i no s’hi han rebut al·legacions. La subcomissió de doctorat 
ha emès informe favorable a les propostes, de les quals fa un breu resum: 
 
. Antonio Lazcano Araujo, proposat per l’Institut Cavanilles de Biodiversitat 
i Biologia Evolutiva, ha col·laborat ininterrompudament amb la nostra 
Universitat des del 1994. Actualment és el director honorari del Centre 
Lynn Margulis de Biologia Evolutiva de les Illes Galàpagos. 
 
. Robert Roe, proposat per la Facultat de Psicologia i compta amb el suport 
de diferents departaments de la Facultat de Psicologia i d’altres centres i 
departaments, de l’IDOCAL, de l’Institut de la Dona i de la Facultat de 
Psicologia de la Universitat de Barcelona. És membre de la Comissió 
Nacional de Psicologia i la seua carrera s’ha desenvolupat sobretot, en la 
contribució a la psicologia aplicada com a ciència, la reconstrucció de la 
psicologia europea i treballs d’aproximació individual i col·lectiva de la 
conducta humana individual. Destaca en cooperació internacional a Europa. 
 
. José Jalife, proposat pel departament de Fisiologia i compta amb el 
suport de la Facultat de Medicina i Odontologia i del departament de 
Medicina. És director del Instituto Cardiovascular de la Universitat Estatal 
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de New York. La seua investigació se centra en mecanismes moleculars, 
cel·lulars i d’òrgans i també sobre les aritmies.  
 
. Ken Bain, proposat per la Facultat de Magisteri. És professor d’història i 
política exterior en la universitat de Northwestern i ha estat professor en 
la Universitat de New York, entre altres. Rector de la Universitat de 
Columbia. La seua investigació s’ha desenvolupat sobre excel·lència 
docent. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia destaca que José Jalife  
ha col·laborat en la formació de molts dels professors associats i ajudants 
de la Facultat i també en programes de doctorat de medicina.  
 
La degana de la Facultat de Psicologia indica que la proposta de Robert 
Roe ve recolçada pels departament de la Facultat i altres universitats 
d’Espanya i alguna internacional. També compta amb el suport 
d’associacions professionals de psicologia. La Facultat ha volgut aprofitar 
el marc del 30è aniversari de la creació de la Facultat per a afegir aquesta 
proposta a la que ja tenien de José Luis Pinillos.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri destaca la investigació de Ken Bain i, a 
més, que ha estat reconegut com a millor professor de les universitats en 
què ha treballat, a més de la seua producció científica i de divulgació.  
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes, amb l’obtenció dels resultats 
següents: 
 
. Antonio Lazcano Araujo, 41 vots a favor i 1 vot en blanc. 
. Ken Bain: 40 vots a favor, i 2 vots en blanc. 
. Robert Roe: 40 vots a favor, i 2 vots en blanc. 
. José Jalife: 39 vots a favor i 3 vots en blanc. 
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 126/2014. “Nomenar doctor honoris causa per la 
Universitat de València, al Dr. Antonio Lazcano Araujo.” 

 
ACGUV 127/2014. “Nomenar doctor honoris causa per la 
Universitat de València, al Dr. Ken Bain.” 

 
ACGUV 128/2014. “Nomenar doctor honoris causa per la 
Universitat de València, al Dr. Robert Roe.” 
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ACGUV 129/2014. “Nomenar doctor honoris causa per la 
Universitat de València, al Dr. José Jalife.” 
 

Punt 4. Nomenament/pròrroga, si escau, de professorat emèrit. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acdèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Presenta nou propostes de noves contractacions i quatre 
pròrrogues. Afegeix que la Comissió de Professorat es va plantejar, en 
vistes al futur, la revisió dels criteris o estudiar la possibilitat d’establir un 
pressupost per al professorat emèrit. Avança que per l’octubre es farà un 
estudi. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret intervé a favor de la contractació del 
professor Enrique Orts. Indica que es tracta d’una persona molt qualificada 
i volguda que sempre ha estat implicada en la Facultat i té el suport de 
quatre departaments i de la Facultat de Dret.  
 
El degà de la Facultat de Química dóna suport a la contractació de 
Francisco Tomás Vert i de Pasqual Lahuerta. 
 
Igualment Dulce Contreras dóna suport a la contractació de Matilde 
Fernández en el seu nom i en el de la Facultat. 
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia dóna suport a la proposta 
de contractació dels professors Enrique Alborch Dominguez, Francisco 
Martínez Soriano i Antonio Pellín Pérez. Indica que la seua tasca, tant a 
nivell d’investigació com de docència, és molt important.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques defensa la proposta del 
professor Martínez Naveira.  
 
El president de la Junta de PDI indica que estem davant una conjuntura 
delicada i convendria que ens plantejarem, a començament del proper 
curs, com gestionar l’assumpte de la contractació d’emèrits.  
 
El rector està d’acord a obrir un període de reflexió al voltant d’aquest 
col·lectiu i, fins i tot, fer un estudi comparatiu amb la situació en la resta 
de les universitats públiques valencianes. D’altra banda, manifesta el 
suport a tots els candidats proposats i fa especial menció a Francisco 
Tomás Vert per la seua condició d’exrector de la Universitat de València.  
 
A continuació se sotmeten a votació secreta les propostes següents: 
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. Enrique Alborch Dominguez: 38 vots a favor , 4 vots en blanc. 
. Brigitte Lepinette Lepers: 36 vots a favor, 6 vots en blanc. 
. Eugenio Luis Burriel de Orueta: 36 vots a favor, 6 vots en blanc. 
. Matilde Olvido Fernández Blanco: 38 vots a favor, 4 vots en blanc. 
. Pascual Lahuerta Peña: 38 vots a favor, 4 vots en blanc. 
. Francisco Martínez Soriano: 38 vots a favor, 4 vots en blanc. 
. Enrique Orts Berenguer: 36 vots a favor, 6 vots en blanc. 
. Miguel de Renzi de la Fuente: 39 vots a favor, 3 vots en blanc. 
. Enrique Gomez Royo; 36 vots a favor, 6 vots en blanc. 
. Antonio Pellín Pérez: 37 vots a favor, 5 vots en blanc. 
. Antonio Martínez Naveira: 37 vots a favor, 5 vots en blanc. 
. Francisco Tomás Vert: 38 vots a favor, 4 vots en blanc. 
. Emilio Valiño del Rio: 32 vots a favor, 10 vots en blanc.  
 
Per tant, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 130/2014.  
1. “Autoritzar la contractació com a professors/es emèrits 

de la Universitat de València, a temps parcial, amb 
dedicació de 6+6 hores setmanals, als professors i 
professores següents: 
.  Enrique Alborch Dominguez. Dept. Fisiologia. 
. Brigitte Lepinette Lepers. Dept. Filologia Francesa i 
Italiana. 
.  Eugenio Luis Burriel de Orueta. Dept. Geografia- 
. Matilde Olvido Fernández Blanco. Dept. Finances 
Empresarials. 
. Pascual Lahuerta Peña. Dept. Química Inorgànica. 
. Francisco Martínez Soriano. Dept.Anatomia i 
Embriologia Humana. 
. Enrique Orts Berenguer. Dept. Dret Penal. 
. Antonio Pellín Pérez. Dept. Patologia. 
. Francisco Tomás Vert. Dept. Química Física. 
 

2. Autoritzar la pròrroga de la contractació com a 
professors emèrits de la Universitat de València, a 
temps parcial, amb dedicació de 6+6 hores setmanals, 
als professors següents: 
 
. Miguel de Renzi de la Fuente. Dept. Geologia. 
. Enrique Gómez Royo. Dept. Dret Romà i Eclesiàstic 
de l’Estat.  
. Antonio Martínez Naveira. Dept. Geometria i 
Topologia. 
. Emilio Valiño del Rio. Dept. Dret Romà i Eclesiàstic 
de l’Estat. ” 
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Punt 5. Nomenament/pròrroga, si escau, de professorat honorari. 
 
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. Afegeix que entre les propostes, n’hi ha dues de renovació, la 
d’Antonio Llombart i la de Julia Sevilla.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació recolza la 
proposta de Concepción Gómez Ocaña, per la seua destacada dedicació 
docent i investigadora. 
 
El degà de la Facultat d’Economia dóna suport a la proposta de Miguel Roig 
en nom seu i de Dulce Contreras, pel seu paper destacat en la tasca 
docent. 
 
La degana de la Facultat de Dret defensa la proposta a favor de Julia 
Sevilla que és un referent en el tema de la igualtat de gènere i la defensa 
de les dones.  
 
Enric Valor dóna suport a la proposta de Fernando Tena, que ha estat un 
professor molt volgut a la Facultat amb una gran dedicació a la docència i 
a la gestió, a més de la seua trajectòria investigadora.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia dóna suport a les 
propostes en favor d’Antonio Llombart, president de la Reial Academia de 
Medicina i exdegà de la Facultat de Medicina i Odontologia, i en favor 
d’Amando Peydro, secretari de la Reial Academia de Medicina de la 
Comunitat Valenciana que va ser vicedegà de la Facultat.  
 
Finalment el rector dóna suport a la proposta de la Comissió de 
Professorat en conjunt.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, que obté el resultat següent: 
 
. Concepción Gómez Ocaña. 36 vots a favor, 6 vots en blanc.  
. Fernando Tena Sangüesa: 41 vots a favor, 1 vot en blanc. 
. Amando Peydro Olaya: 40 vots a favor, 2 vots en blanc.  
. Miguel Roig Alonso. 40 vots a favor, 2 en blanc. 
. Antonio Llombart Bosch. 40 vots a favor, 2 vots en blanc.  
. Julia Sevilla Merino. 39 vots a favor, 3 vots en blanc.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 



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

-16- 

ACGUV 131/2014.  
“1. Nomenar professors i professores honoraris de la 
Universitat de València, els següents: 
 
. Concepción Gómez Ocaña. Dept. Teoria de l’Educació. 
.  Fernando Tena Sangüesa. Dept.Física de la Tierra i 
Termodinàmica. 
. Armando Peydró Olaya. Dept. Patologia. 
. Miguel Roig Alonso. Dept. Economia Aplicada. 
 
2. Renovar el nomenament del professor honorari i la 
professora honorària que tot seguit s’esmenten 
 
. Antonio Lombart Bosch. Dept. Patologia. 
. Julia Sevilla Merino. Dept. Dret Constitucional, Ciència 
Política i de l’Administració. ” 

 
Punt 6. Concessió, si escau, de veniae docendi a 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.  
 
El degà de la Facultat d’Economia indica, respecte de la sol·licitud de 
Jorge Tomás Alonso Senent, que el departament està d’acord. 
 
El president de la Junta de PDI demana, en vistes al futur, que les 
sol·licituds es facen en més temps, encara que reconeix que s’ha millorat 
molt.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 132/2014. “Concedir venia docendi al professorat 
que tot seguit s’esmenta, per a impartir docència durant el 
curs 2014/15,  en els centres adscrits següents: 
 

                         Centre adscrit Assignatura Professor/a 
EDEM Centre 
Universitari 

. Anàlisi dels estats 
financers 
. Qualitat i 
excel·lència 
operacional.  
. Direcció 
d’empreses 
internacionals. 
. Cultura 

. Alonso Senent, 
Jorge Tomás. 
. Lago Rodríguez, 
Valentín. 
 
. Perrin, Alexandre. 
 
. Vujosevic, Nevena. 
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emprenedora 
. Teoria del 
finançament. 
. Dret Mercantil. 
 
. Fonaments 
d’nvestigació de 
mercats. 
. Matemàtiques II 
 
. Matemàtiques 
Financeres. 

.Clemente 
Almendros,  José 
Antonio. 
. Nieto Ranero, José 
Manuel. 
. Reig Catalá, Pedro. 
 
 
. Sanchis Sampedro, 
Francisco Javier. 
. Rodríguez Herrera,  
Antonio Ferrando. 

Nuestra Sra. Del 
Sagrado Corazón  
(Castelló) 

. Fisiologia. 
 
. Farmacologia 

. Algilaga Mollón, 
Maria Pilar. 
. Ferrando Piqueres, 
Raúl. 

Escola Universitària La 
Fe. 

. Infermeria de la 
salut infantil i de 
l’adolescent. 

. Miguel Montoya, 
Isabel.” 

 
Punt 7. 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 prenen els acords següents: 
 

ACGUV 133/2014. “Concedir comissió de serveis a favor 
del professor Francisco Olucha Bordonau, adscrit al 
departament d’Anatomia i Embriologia Humana de la 
Universitat de València, per a prestar els seus serveis a la 
Universitat Jaume I de Castelló, durant el curs acadèmic 
2014/2015.” 

 
ACGUV 134/2014. “Concedir comissió de serveis a favor 
del professor Fernando Martínez García, adscrit al 
departament de Biologia Funcional i Antropologia Física 
de la Universitat de València, per a prestar els seus serveis 
a la Universitat Jaume I de Castelló, durant el curs 
acadèmic 2014/2015.” 

 
ACGUV 135/2014. “Concedir comissió de serveis a favor 
de Francisco Sánchez López, professor del Departament 
de Dret Constitucional, Ciència Política i de la 
Administració de la Universitat de València. Estudi 
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General, per a prestar els seus serveis a la Universidad de 
Salamanca, durant el curs acadèmic 2014/2015”. 
 

Punt 8. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi de dedicació docent a 
temps parcial. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat retira aquest 
assumpte, la qual cosa s’accepta.  
 
Punt 9. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi d’àrea de coneixement 
 
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. La Comissió de Professorat va informar favorablement la 
proposta. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Química dóna suport a la sol·licitud. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 136/2014. “Aprovar la sol·licitud del professor 
Luis Enrique Ochando Gómez, per tal de canviar de 
l’àrea de coneixement de Cristalografia i Mineralogia a 
l’àrea de Química Física.” 

 
Punt 10. Aprovacio, si escau, de l’inici de l’expedient d’elaboració de nous 
plans d’estudi de doctorat i composició de CEPE. 
 
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 es tracta del programa de doctorat en Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport. Aquesta proposta ve a completar la formació dels 
estudiants, ja que en la nova ordenació dels estudis de doctorat no hi ha 
cap programa en la nostra universitat en aquest ámbit de coneixement. A 
continuació, proposa la composició de la CEPE, que haurà d’elaborar el pla 
d’estudis que s’implantarà en el curs 2015/2016. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport afegeix que 
el programa de doctorat que tenien era de 2011 i ja no és vigent.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
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ACGUV 137/2014. “Aprovar l’inici de l’expedient 
d’elaboració del nou pla d’estudis del programa de 
doctorat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, 
l’òrgan responsable del qual serà el Departament 
d’Educació Física i Esportiva amb la següent composició 
de la Comissió Elaboradora del Pla (CEPE): 
 
. President: Dr. José Devis Devis. 
. Vocals: 
  Dr. Vicent Añó Sanz. 
  Dr. Pedro Pérez Soriano. 
  Dr. Luis Millán González Moreno. 
  Dr. Victor Tella Muñoz. 
  Dra. Maria Cristina Blasco Lafarga. 
  Dr. Ferran Calabuig Moreno. 
. PAS: Mariana Moreno Martínez. 
. Estudiant: David Parra Camacho.” 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de modificació de memòries de verificació 
d’estudis de màster.  
 
La vicerectora de Postgrau presenta dues modificacions, corresponents al 
màster en Electroquímica, Ciència i Tecnologia i al màster en Cooperació al 
Desenvolupament, i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 138/2014. “Modificar les memòries de verificació 
d’estudis dels màsters següents, que s’adjunten com a 
annex: 
 
. Màster universitari en Cooperació al Desenvolupament. 
. Màster universitari en Electroquímica, Ciència i 
Tecnologia.” Annex I. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de proposta de calendari de processos de 
gestió acadèmica de postgrau per al curs 2014/2015. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documenació que hi ha en l’Aula Virtual de la UVEG. Indica que la proposta 
de calendari és molt similar a la de l’any anterior. Pel que fa al doctorat, a 
30 d’octubre ha de ser enllestida la matrícula perquè al gener es puguen 
realitzar les activitats transversals. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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El degà de la Facultat d’Economia dóna les gràcies a la vicerectora per la 
sensibilitat en aquest assumpte, ja que, com que no eren tancats els 
expedients de grau, s’han generat molts problemes en la matrícula de 
màster. Per al proper curs, caldria més previsió i ordre. A hores d’ara hi ha 
problemes de voluntarietat i demana una reflexió.  
 
José Manuel Claver planteja l’assumpte dels màsters amb alumnes d’altres 
països. Demana que s’estudie i es faça una planificació per no posar 
dificultats als estudiants de fora. 
 
La vicerectora de Postgrau contesta que es faran els esforços necessaris 
perquè els alumnes de la nostra universitat puguen incorporar-se als 
màsters. Afegeix que, tret del màster en Educació Secundària, hi ha 3.962 
places de màsters, de les quals 2.417 ja s’han assignat (61%). Per tant, la 
majoria dels estudiants podrà accedir al màster elegit. Pel que fa al màster 
en Educació Secundària, s’ha assignat el 71’75% de les places. 
 
Respecte dels estudiants estrangers, la preinscripció s’ha avançat tot el 
que s’ha pogut. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
Fuensanta Doménech afegeix que amb data d’ahir, el nombre de 
matriculats era de 2.300. 
 
Santiago Renard indica que la segona convocatòria de treballs de fi de grau 
és per juliol. Com a conseqüència, les dades per a matricular-se en màsters 
estan molt justes. Proposa que la primera convocatòria siga en juny, en 
lloc de maig i la segona en setembre en lloc de juliol. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística contesta per 
al·lusions i diu que s’està valorant que els treballs de fi de grau i les 
pràctiques externes tinguen actes especials (actes de reconeixement) per 
tal que la nota de cada estudiant es tanque de forma individual. També es 
pot estudiar millor el calendari i revisar les dates de les segones 
convocatòries. Altra proposta podria ser fer un calendari ad hoc per al 
segon quadrimestre del darrer curs de cada titulació, fent una docència 
més concentrada a l’inici del quadrimestre perquè els estudiants es 
pugueren dedicar, desprès, a finalitzar el treball de fi de grau i presentar-lo 
en temps i forma. Avança que totes aquestes propostes s’estudiaran amb 
molta cura. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (37 vots a favor), es pren l’acord següent: 
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ACGUV 139/2014. “Aprovar el calendari de processos de 
gestió acadèmica de postgrau per al curs 2014/2015, que 
s’adjunta com a annex.”Annex II. 

 
A continuació, el rector proposa un canvi en el tractament dels punts de 
l’ordre del dia, atès que la vicerectora d’Investigació i Política Científica ha 
d’absentar-se del Consell. Demana que es tracten els assumptes 
corresponents a la seua àrea de treball, la qual cosa s’accepta. 
 
Punt 15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta els convenis 
corresponents a la seua àrea de treball i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la UVEG. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El president de la Junta de PDI fa referència al conveni amb la Unversitat 
Jaume I on figuren diferències amb altres convenis sobre els riscs laborals. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica indica que farà les 
comprovacions escaients i proposa que els convenis de la seua àrea de 
treball es voten juntament amb la resta de convenis, la qual cosa 
s’accepta.  
 
Punt 21. Aprovació, si escau, d’un contracte de llicència de drets 
d’explotació de patent amb l’empresa Fibrostatin, S.L. 
 
 La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la UVEG. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 140/2014.  
1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que els drets 
de la patent d’invenció US13/933,609 amb títol “GPBP 
Inhibition and its therapeutic use”, sol.licitada el 2 de 
juliol de 2012 a l’Oficina de Patents d’Estats Units, de la 
qual són cotitulars la Universitat de València al 50% i 
l’empresa Fibrostatin, S.L. al 50%, no són necessaris per a 
la defensa o millor protecció de l’interès públic. 
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2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent esmentada 
en el punt anterior, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a annex.” Annex III. 
 

Punt 13. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster, curs  
2012/2013. 
 
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 es tracta de 125 premis extraordinaris. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 141/2014. “Concedir premi extraordinari de 
màster als estudiants i estudiantes que tot seguit 
s’esmenten, corresponent al curs acadèmic 2012/2013: 
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Punt 14. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 
2013/2014. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
tracta de 36 premis extraordinaris. En l’àrea de Filologia hi ha hagut dos 
recursos i el procediment s’ha retrotragut a l’inici perquè s’ha detectat 
una errada material en la baremació de les sol·licituds.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
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La degana de la Facultat de Fisioteràpia planteja la necessitat de fer 
adaptacions a les situacions canviants que es produeixen i, per això, 
demana, en vistes al futur, que s’estudie la creació de noves àrees 
acadèmiques o noves comissions avaluadores per als doctorats de les 
titulacions que s’han incorporat. Demana flexibilitat. 
 
José Maria Almerich indica que aquesta demanda no és nova i comprèn la 
situació. Al voltant del 2009 ja es va plantejar el mateix respecte als 
doctors de l’àrea d’Estomatologia.   
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia està totalment d’acord i 
opina que es deuen crear altres comissions avaluadores. 
 
La vicerectora de Postgrau indica que efectivament, aquest assumpte s’ha 
tractat en alguna ocassió, ja que hi ha hagut àrees que no se senten 
reflectides amb l’actual distribució. Opina que és un assumpte que ha de 
debatre l’Escola de Doctorat. 
 
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 142/2014. “Concedir, a proposta de la Comissió 
Avaluadora corresponent, premi extraordinari de 
doctorat, convocatòria de 2013./14 als següents doctors i 
doctores: 
 

Comissió Avaluadora Doctor/a 
Matemàtiques . Tent i Jorques, Joan Francesc. 

. Moraga Serrano, Paula Esther. 
Física . Villanueva Pérez, Pablo. 

. Molina Peralta, Raquel. 
Química . Navarro Moratalla, Efrén  

Adolfo 
. León González, Zacarias 

Biologia Cel·lular i Molecular . Domingo Calap, Pilar. 
. Orozco Valverde, Mª Elena. 
. Llácer Guerri, José Luis 

Farmàcia . Rubert Bassedas, Josep Vicent 
. Andújar Pérez, Isabel. 

Medicina . Gilabert Juan, Javier. 
. Iborra Colomino, Mª Isabel. 
. Sanz Caballer, Jaime. 
. Ortega Azorín, Carolina. 
. Blas García, Ana 
. Escrig Fernández, Raquel.  
. Frasson, Matteo. 
. Giménez Navarro, Vanesa. 
. Zarzoso Muñoz, Manuel 
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Psicologia . Sancho Requena, Patricina 
. Almela Zamorano, M.Mercedes. 
. Martínez Moreno, Edurne. 
. Roger Sánchez, Concepción. 

Economia i Sociologia . Fernández Mesa, Ana Isabel. 
. Mas Tur, Alicia. 

Dret, Ciències Polítiques i 
Criminologia. 

. Leganés Gómez, Santiago. 

. Vegas Aguilar, Juan Carlos. 
Geografia i Història . Salazar García, Domingo Carlos. 
Filosofia i Ciències de l’Educació. . Gómez López, Ángela. 

. Alonso Sanz, Maria Amparo. 

. Fedorov Fedorov, Andrei.” 
 
Continuació Punt 15. Autorització, si escau, per a la signatura dels 
convenis de cooperació. 
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació i el vicerector de Polítiques 
de Formació i Qualitat Educativa presenten els convenis corresponents a la 
seua àrea de treball i fan referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Secretaria General. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Carlos Javier López en primer lloc, felicita el vicerector de Polítiques de 
Formació i Qualitat Educativa per la presentació del conveni amb 
l’Associació Jovesolides i, en segon lloc fa notar al vicerector 
d’internacionalització i Cooperació que la Universitat de Nueva Granada té 
orientació militar.  
 
El president de la Junta de PDI indica, pel que fa al conveni amb 
l’Associació Jovesolides, que té un apartat sobre la prevenció de la 
corrupció, que seria bo que estiguera en altres convenis.  
 
Dulce Contreras indica que la Universitat de Nueva Granada es va crear per 
militars, però és pública. 
 
El degà de la Facultat d’Economia tranqulitza els membres del Consell, 
Indica que no hi ha cap motiu de preocupació, ja que és una universitat 
molt transparent, que preserva els estatuts. 
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació compartia els dubtes i per 
això ja ha parlat amb les persones implicades. Aquesta Universitat té uns 
nivells de transparència molt alts i el seu àmbit és la comptabilitat i la 
gestió empresarial. En demana l’aprovació.  
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El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa afegeix pel que 
fa al conveni amb l’Associació de Jovesolides que també té una tasca 
social amb les persones majors.  
 
Se sotmeten a votació les propostes de convenis, inclosos els presentats 
anteriorment per la vicerectora d’Investigació i Política Científica. La 
votació es fa a mà alçada i per unanimitat (39 vots a favor), es prenen els 
acords següents: 
 

ACGUV 143/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Universitat 
de València. Estudi General, pel qual s’estableix un marc 
de regulació per a la Unitat Mixta UV-UJI, denominada 
“grup d’investigació en integració econòmica INTECO”, 
el text del qual s’adjunta  com a annex.” Annex IV. 

 
ACGUV 144/2014. “Autoritzar la signatura de l’addenda 
al conveni de cooperació entre la Fundació  d’Investigació 
Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana, la 
Universitat Jaume I i la Universitat de València. Estudi 
General, per a establir un marc de regulació per a la 
Unitat Mixta d’Investigació denominada Epidemiologia,  
Ambient i Salut, FISABIO-UJI, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex V. 

 
ACGUV 145/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad de Vigo i la 
Universitat de València. Estudi General, que s’adjunta  
com a annex.” Annex VI. 

 
ACGUV 146/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Adolfo Ibañez 
(Xile) i la Universitat de València. Estudi General, que 
s’adjunta  com a annex.” Annex VII. 

 
ACGUV 147/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Militar de 
Nueva Granada (Colombia) i la Universitat de València. 
Estudi General, que s’adjunta  com a annex.” Annex VIII. 

 
ACGUV 148/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Federal de 
Bahia (Brasil) i la Universitat de València. Estudi General, 
que s’adjunta  com a annex.” Annex IX. 

 
ACGUV 149/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Estatal del 
Suroeste de Rúsia i la Universitat de València. Estudi 
General, que s’adjunta  com a annex.” Annex X. 



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

-28- 

 
ACGUV 150/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Tikrit University (Iraq) i la 
Universitat de València. Estudi General, que s’adjunta  
com a annex.”  Annex XI. 

 
ACGUV 151/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Kyonggi University (Corea) 
i la Universitat de València. Estudi General, que s’adjunta  
com a annex.” Annex XII. 

 
ACGUV 152/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Kumamoto University 
(Japó) i la Universitat de València. Estudi General, que 
s’adjunta  com a annex.” Annex XIII. 

 
ACGUV 153/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Université de Perpignan 
Via Domitia (França) i la Universitat de València. Estudi 
General, que s’adjunta  com a annex.” Annex XIV. 

 
ACGUV 154/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Associació Jovesolides i la 
Universitat de València. Estudi General, que s’adjunta  
com a annex.” Annex XV. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, de l’oferta específica de lliure elecció de la 
UVEG per al curs 2014/2015 i següents. 
 
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. Indica que aquesta oferta és similar a la d’anys anteriors, tret 
del títol (s’ha afegit “i següents”), per tal de completar l’extinció de les 
titulacions de la lliure elecció. També s’ha inclós l’autorització als 
responsables dels centres per a resoldre la incorporació en l’expedient de 
l’estudiant de crèdits de lliure elecció per cursos o activitats no previstos  
en la normativa. Afegeix que des del curs 2009/2010 fins al 2014/2015, 
el número d’estudiants que poden fer aquestes activitats ha baixat de 
42.000 a 7.300.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 155/2014. “Aprovar l’oferta específica de lliure 
elecció de la Universitat de València, per al curs 2014/2015 
i següents, que s’adjunta  com a annex.” Annex XVI. 
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Punt 17.  Aprovació, si escau, del Pla de Formació Lingüística i Didàctica 
per a la Capacitació en Valencià, en Llengües Estrangeres i Mestre en 
valencià de la Universitat de València.  
 
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. Indica que en febrer de 2013 la Generalitat va publicar una 
ordre que regula els ensenyaments per a la capacitació en valencià i en 
llengües estrangeres i mestre en valencià. Un mes desprès, es va aprovar 
en Consell de Govern el pla de formació lingüística i didàctica per a la 
capacitació en valencià i mestre en valencià de la Universitat de València. 
Ara es proposa ampliar aquesta capacitació a les llengües estrangeres, 
amb un pla de formació lingüística i didàctica semblant al de valencià. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que és un pas important, però 
demana una reflexió sobre la formació del nostre professorat en llengües. 
Una part del professorat té inseguretat i per això no fan classes en 
valencià. S’haurien de potenciar més els cursos en valencià i llengües 
estrangeres per al professorat.  
 
Jordi Caparrós pregunta si els estudiants del programa Minor també 
tindran la capacitació. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística contesta 
afirmativament, sempre que cursen els crèdits corresponents. En relació a 
la formació del professorat, considera que es un tema important i que es 
treballarà conjuntament des del Servei de Formació Permanent i del Servei 
de Normalització Lingüística.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 156/2014. “Aprovar el Pla de Formació 
Lingüística i Didàctica per a l’obtenció del Certificat de 
Capacitació per a l’Ensenyament en valencià, Certificat de 
Capacitació per a l’Ensenyament en llengua estrangera i 
el Diploma de Mestre en valencià de la Universitat de 
València, que s’adjunta  com a annex.” Annex XVII. 

 
Punt 18. Aprovació, si escau, de tarifes del Servei d’Educació Física i 
Esports, curs 2014/15. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la nostra Universitat. Indica 
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que hi ha algunes modificacions per als usuaris externs, però la proposta 
no té novetats significatives. 
 
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 
unanimitat (36 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 157/2014. “Informar favorablement sobre les 
tarifes del Servei d’Educació Física i Esports per a 
implantar en el curs acadèmic 2014/2015, que s’adjunten  
com a annex.”  Annex XVIII. 

 
Punt 19. Aprovació, si escau, del projecte d’ajudes a esportistes d’èlit i alt 
nivell.  
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la nostra Universitat. Indica 
que aquests esportistes participen en competicions. Han de presentar la 
sol·licitud i se’ls ofereixen ajudes acadèmiques, lliure accés a les 
titulacions, ajudes econòmiques en la matrícula, etc.. Demana el suport al 
programa. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria intervé sobre la 
situació i l’accès de les instal·lacions esportives del Campus de Burjassot. 
Algunes són conveniades, ja que el Campus no té instal·lacions pròpies. 
Demana que el Servei d’Educació Física puga prestar serveis esportius al 
Campus de Burjassot. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat indica que l’accés s’oferta a tota la 
comunitat universitària i té molt d’interès que el Campus de Burjassot 
tinga instal·lacions pròpies i per això continuen treballant en aquesta 
direcció. 
 
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 158/2014. “Aprovar el programa d’ajuda 
d’esportistes d’alt nivell i èlit universitaris, corresponent 
al curs 2014/2015, que s’adjunta com a annex.” Annex 
XIX. 
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Punt 20. Aprovació, si escau, de la proposta al Consell Social de la 
desafectació de terrenys per a l’obtenció de llicència de primera ocupació 
del Centre d’Idiomes de la Universitat de València.  
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat. 
Indica que el 20 de febrer de 2011 el Centre d’Idiomes de la UVEG tenia 
aprovada la llicència d’obres i calia justificar la transmisió de vials. Ara, es 
demana la llicència de primera ocupació i és preceptiva la desafectació de 
terrenys. És el Consell Social el que té la competència d’aprovació 
d’aquest assumpte.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 159/2014. “Proposar al Consell Social la 
desafectació de terrenys situats al voltant del Centre 
d’Idiomes de titularitat de la Universitat de València, per 
a cedir-los com a vials a l’Ajuntament de València, com a 
requisit previ a l’obtenció de la llicència de primera 
ocupació de l’edifici del Centre d’Idiomes, d’acord amb la 
documentació que s’adjunta com a annex.” Annex XX. 

 
Punt 21 bis. Aprovació, si escau, de l’oferta pública d’ocupació referida al 
PAS de la UVEG per a l’any 2014. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la nostra Universitat. La idea és avançar l’oferta 
d’ocupació per a l’any 2015 i unir-la a la de 2014. Indica que desprès de 
l’estiu, es reunirà amb els degans i les deganes per iniciar un procès de 
reflexió, d’identificació de càrregues de treball i iniciar un procès de 
negociació per intentar que es faça una proposta amb la màxima 
transparència i rigor.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Carlos Javier López agraeix l’esforç de la Gerència en la Mesa Negociadora. 
Indica que la primera sensació és molt positiva. Opina que, abans de 
atraure talents, la Universitat hauria de mimar els que ja en té. 
 
D’altra banda, demana informació sobre els retalls en els dies afegits de 
vacances. 
 
El gerent contesta que l’esforç ha sigut col·lectiu i agraeix les seues 
paraules. Pel que fa als dies de vacances afegits, hi ha una sentència 
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positiva i aillada, d’un tribunal basc i, es possible, que hi hagen més en 
l’estat espanyol en el mateix sentit. Si s’aprovara en les universitats 
colindants, hi hauria un compromís perquè s’aplicara a la Universitat de 
València. 
 
La degana de la Facultat de Dret demana informació sobre les vuit places 
que afecten als administradors de centres que, per sentència, han passat 
al grup B. 
 
El gerent contesta que es convocaran en els primers mesos del 2015. 
 
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 160/2014. “Aprovar l’oferta pública d’ocupació  
referida al personal d’administració i serveis de la 
Universitat de València, per a l’any 2014, que s’adjunta 
com a annex.”  Annex XXI. 

 
Punt 22. Torn obert de paraules. 
 
Enric Valor intervé sobre l’elaboració de les memòries de verificació dels 
títols on cal indicar l’idioma en què s’imparteixen les classes. Als impresos 
del Ministeri d’Educació apareixen el valencià i el català en dues caselles 
separades. Proposa que, de forma sistemàtica, es marquen les dues 
caselles i també que, de forma coordinada amb la Xarxa Vives, es faça 
algun tipus de consideració al Ministeri en el sentit que aparega una única 
casella amb la indicació valencià/català. 
 
Jordi Caparrós pregunta si hi ha possibilitat que la segona convocatòria 
dels exàmens del primer quadrimestre passen al febrer. Demana que 
s’estudie per a propers cursos.  
 
Santiago Renard indica que és contrari als canvis proposats per Jordi 
Caparrós i li sorprèn que els estudiants no s’hagen pronunciat en contra de 
la desaparició de la convocatòria de setembre. Opina que la segona 
convocatòria de juliol és una barbaritat, però el que proposa Jordi 
Caparrós encara és pitjor. Aquest assumpte hauria de ser motiu de 
discussió perquè suposa una pèrdua de drets dels estudiants. Des del seu 
punt de vista li sembla un pas enrere. 
 
La degana de la Facultat de Fisioteràpia felicita el vicerector d’Economia i 
Infraestructures perquè la gestió de la reivindicació històrica de l’edifici de 
la Facultat ha sigut molt operativa.  
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Francesc Marí intervé respecte de la reunió dels rectors amb la Conselleria 
per fer constar que els Consells Socials reclamaven modificacions i 
reformes de les universitats que anaven en sentit contrari al que es va 
aprovar en el Claustre. 
 
La degana de la Facultat de Psicologia planteja una sol·licitud que alguns 
directors i directores de Departaments han fet a la CAT, ja que per entrar 
en algunes aplicacions informàtiques, com les guies docents per exemple, 
cal l’usuari i contrasenya i si necessiten ajuda del personal administratiu li 
han de passar les dades. El que es planteja és saber si el responsable de 
l’activitat ha de ser l’executor o si es pot estudiar com millorar aquesta 
situació.  
 
Dulce Contreras felicita al rector per acabar aquesta sessió a bona hora i 
desitja tothom bones vacances.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística indica que està 
totalment d’acord en l’assumpte de la lingüística. S’ha posat en contacte 
amb el rector de la Universitat d’Alacant i amb la Xarxa Vives i estan 
d’acord que seria molt més operatiu marcar una única casella 
català/valencià. 
 
Pel que fa a les dates del calendari, tot és discutible. S’ha demostrat que 
els resultats són millors des que la convocatòria de setembre ha passat a 
juliol. El nombre de presentats és major i el nombre d’aprovats també, 
però es pot estudiar. Respecte a passar els exàmens a febrer, no es pot 
fer perquè els professors han de presentar les actes.  Finalment, sobre les 
guies docents, les persones autoritzades en l’aplicació són: per titulacions, 
l’equip directiu, els administradors/es, els coordinadors/es de titulacions, 
els coordinadors/res de curs i els presidents/es de CAT, és a dir, es dóna 
d’alta a les persones que tenen responsabilitat en la titulació, però 
l’aplicació permet que aquestes persones puguen donar d’alta o de baixa 
qui consideren oportú. En principi el sistema sembla adequat.  
 
El rector contesta a Francesc Marí que no té informació al respecte i que 
no coneix el fons de la situació plantejada. És clar que entre els membres 
del Consell Social hi ha una percepció que poden controlar i ser influents 
en el govern de la Universitat i que els comentaris de la premsa no han 
sigut els millors per a afavorir la participació. En tot cas, des del Ministeri 
no es plantejarà cap reial decret. 
 
Finalment, s’uneix a les paraules de Dulce Contreras i desitja tots i a totes 
unes bones i merescudes vacances. 
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I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
14,15 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 


