
 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 30 DE SETEMBRE DE 2014. 
 

-1- 

CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 30 de setembre de 2014, a les 9’25 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. 
 
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 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
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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. Magisteri: Luis Sebastián 
Villacañas de Castro 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán 
 
Estudiant Fac. Magisteri: Guillem 
Chismol Muñoz-Caravaca 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Fernández Soldevila 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història: 
Laura Peris Bolta 
 
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 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
Representant Consell Social: 
Francisco Puchol-Quixal  i de 
Antón 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
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Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Secretària Fac. Fisioteràpia: 
Gemma Victoria Espí López 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Vicedegà Fac. Física: José Luis 
Cruz Muñoz 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques 
(en funcions): Rafael Crespo 
Garcia 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  

 
Coordinador AGE: Jordi Caparrós 
Gutiérrez 
 
Absències justificades: 
 
Vicerector d’Internacionalització i 
Cooperació: Guillermo Palao 
Moreno 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Convidats: 
Vicesecretari Gral: Luis Enrique 
Nores Torres 
 
President Junta Electoral: Carlos 
L. Alfonso Mellado 

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

 
 
El rector comunica que assisteix el president de la Junta Electoral, Carlos 
L. Alfonso Mellado, com a convidat per al tractament del punt 11 de 
l’ordre del dia d’aquest Consell de Govern. Demana que es tracte desprès 
del punt 2, la qual cosa s’accepta.  
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 24 de juliol 
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 
 
La secretària general afegeix que s’han presentat modificacions que han 
estat incloses en el text de l’acta.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 161/2014. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 24 de  juliol de 2014.” 
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Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
. José Tomás Garrido Calero, personal d’administració del Patronat Sud-
Nord.  
. Tomás Jolín Sánchez, professor jubilat del Departament de Fisioteràpia, 
amb una excel·lent trajectòria professional.  
. Mª Jesús Bayarri García, catedràtica del Departament d’Estadística i 
Investigació Operativa.  
. Jesús Gabriel Molina Ibáñez, professor del Departament de Metodologia 
de les Ciències del Comportament.  
 
En l’apartat de les felicitacions, felicita: 
. El professor Dr. Antonio Camacho González, investigador de l’Institut 
Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, per haver estat reelegit 
president de l’Associació Ibèrica de Limnologia (AIL), entitat científica 
fundada pel 1981 per un grup de limnòlegs, encapçalats per Ramón 
Margalef. L’associació integra quasi 500 científics i professionals 
d’Espanya i Portugal.  
 
. Els investigadors de l’ICMOL (Dr. Gonzalo Abellán, Dr. Eugenio Coronado, 
Dr. Carlos Martí i Dr. Antonio Ribera, els investigadors de l’Institut de 
Tecnologia Química de la UPV i els del CSIC, per l’estudi que els confirma 
per primera vegada la possibilitat de modular les propietats magnètiques 
d’un material inorgànic mitjançant molècules orgàniques fotoactives 
activades amb la llum, aquest estudi s’ha convertit en una de les 
aproximacions de més èxit per a obtenir nous materials híbrids dissenyats 
químicament. 
 
. El màster en Gestió Bancària de la Universitat de València, per haver 
estat seleccionat com un dels deu programes d’estudi de bones pràctiques 
en les relacions universitat-empresa en el camp de l’ensenyament, segons 
un informe coordinat per la Universitat de Cardiff i patrocinat per la 
Comissió Europea.  
 
. El tècnic del Departament de Cirurgia, Sr. Raúl J. Sales Sevilla, per arribar 
a la final amb el seu treball entre les trenta obres finalistes en la 27ena 
edició de la Biennal Internacional de Cinema Científic de Ronda de 2014, a 
la qual van concórrer 138 treballs audiovisuals.  
 
. El catedràtic del Departament de Química Inorgànica, Dr. Francesc Lloret 
Pastor, per haver estat elegit nou membre de l’Acadèmia Europea en la 
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seua reunió celebrada a Darmstadt (Alemanya). Aquesta institució promou 
l’aprenentatge, d’educació i la investigació a Europa i per la seua 
investidura com a DHC per la Universitat de Bucarest el passat mes de 
juny.  
 
. El professor del Departament de Dret i Història del Dret, Dr. Aniceto 
Masferrer Domingo, per haver estat el guanyador de la Richard & Diane 
Cummins Legal History Research Grant 2014, que atorga la Facultat de 
Dret de la Universitat George Washington. 
 
. La Biblioteca d’Humanitats Joan Reglà, del Campus de Blasco Ibañez de la 
Universitat de València, per haver obtingut la certificació AR-0003/2014 
Aenor d’Accessibilitat Universal, concedit per l’Associació Espanyola de 
Normalització i Certificació (AENOR). 
 
. L’estudiant del grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Sr. Manuel 
Ballesteros Arana, per guanyar el premi que li acredita com a guanyador 
del III Concurs de Cartells del IX Forum d’Ocupació. 
 
. La catedràtica Dra. Ana Lluch Hernández, per rebre la nostra medalla de 
la Universitat de València i fer la lecció magistral de l’Obertura de Curs 
2014/2015, de la Universitat de València, el dia 12 de setembre. Jordi 
Caparrós va llegir un manifest. Afegeix que ja s’han celebrat els actes 
d’obertura de curs de totes les universitats públiques valencianes, tret de 
la de Miguel Hernández, que ha estat l’única que ha manifestat el seu 
rebuig institucional als retalls imposats a l’ensenyament públic universitari. 
 
. El Servei de Prevenció i Medi Ambient, per obtenir la certificació amb la 
Norma de Sistemes de Gestió ISO 9001:2008 per a les activitats 
adreçades a garantir la protecció, la seguretat i la salut dels treballadors i 
de les treballadores que desenvolupen les àrees de Prevenció. Protecció 
Radiològica i Medi Ambient, als tres campus de la Universitat de València.  
 
. El professor ajudant Dr. Joaquin Sarrión Esteve, del Departament de Dret 
Constitucional, Ciència Política i de l’Administració, per la seua participació 
en dos capítols del llibre Constitucionalismo multinivel y relaciones entre 
parlamentos, guardonat com un dels millors llibres editats en 2013, en el 
marc dels XVII Premis Nacionals d’Edició Universitària.  
 
. El professor del Departament d’Economia Financera i Actuarial, Dr. José 
Enrique Devesa Carpio, per rebre el premi de la Fundació Edad&Vida, 
fundació per a la millora, promoció i innovació de la qualitat de vida de les 
persones majors.  
 
En l’apartat de publicacions, felicita: 
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. El grup d’investigadors de l’IFIC-CSIC, Sra. Sonia Elena Agata Orrigo i la 
Sra. Berta Rubio Barroso, per liderar l’experiment que ha observat una 
nova forma de desintegració de nuclis atòmics amb abundància de 
protons, concretament, en el zinc 56 (56Zn). Els resultats, realitzats per 
una col·laboració internacional al laboratori Ganil (França), s’han publicat 
en Physical Review Letters. 
 
. Els científics de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. 
Dr. Rafael  Patiño-Navarrete, Dr. Andrés Moya, Dra. Amparo Latorre i Dr. 
Juli Peretó, amb la col·laboració d’investigadors de l’Institut de Biologia 
Evolutiva de Barcelona (Universitat Pompeu Fabra-CSIC), han donat 
l’explicació a l’enigma, que es va plantejar fa més de 30 anys, de com les 
panderoles poden enmagatzemar el nitrogen. La investigació apareix en el 
número de juliol de la revista Biology Letters, una publicació de la Royal 
Society. 
 
A continuació informa que s’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques 
externes del màster d’accés a la Abogacia amb J&A Garrigues SLP. 
. Conveni de col·laboració amb  la FPCUV i el Banc de Sabadell. 
. Conveni marc de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 
documentalistes de la Comunitat Valenciana. 
. Acord de col·laboració amb la Conselleria de Sanitat, l’institut de 
Biomecànica de València i la UPV, per a regular la seua participació dins del 
NODO Valenciano de la Knowledge and Innovatioin Community (KIC) Salud. 
. Conveni específic amb entitats bancàries per a l’habilitació de préstecs 
matrícula per a estudiants universitaris. 
. Conveni amb la Federació Valenciana d’Associacions de Persones amb 
Discapacitat Física i Orgànica de la província de València (CERMI). 
. A la inauguració de la CUNAFF es van signar set convenis amb la Fundació 
Lluís Alcanyís: 

- Acecova (Associació de Celiacs de la Comunitat Valenciana). 
- CODiNuCoVa (Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de la 

Comunitat Valenciana). 
- Asindown (Fundació síndrome de Down de València). 
- Associació valenciana de diabetis. 
- Aspaym CV (Associació de persones amb lesió medul·lar i grans 

discapacitats físiques de la Comunitat Valenciana). 
- Fesord (Fundació Fesord per a la integració i la supressió de 

berreres de comunicació). 
- Cocemfe (Federació d’associacions de persones amb discapacitat 

física i orgànica de la província de València). 
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Destaca els següents actes que han tingut lloc a la Universitat: 
 
Seminari SEBRAE (directius al Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas empresas) al saló d’actes de l’edifici de Rectorat i recepció del 
2n grup d’assistents a aquest encontre.  
 
I Congrès Internacional de la Red Espanyola de Filosofia a l’Aula Magna de 
la  Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. 
 
Cinquena edició del curs internacional de teledetecció: 5th ESA Advanced 
Training Course on Land Remote Sensing, Parc Científic i ETSE juntament 
amb el delegat espanyol d’Observació de la Terra en l’ESA, Sr. Emilio VEZ. 
 
Cicle de conferències al Jardí Botànic, sobre la posada en marxa i d’horts 
comunitaris, amb l’assistència del diputat de Medi Ambient, Sr. Salvador 
Enguix i la directora del Jardí Botànica, Dra. Isabel Mateu. 
 
Vuitena edició del Congrès Internacional MULCOPIM 2014 A LA LUPV, 
organitzat pel Consorci Espacial Valencià, la UPV i la Universitat de 
València, en col·laboroació amb l’Agència Espacial Europea.  
 
I Jornada del Programa de Innovación y Estrategia de VLC/Campus, 
Valencia, L’avanç de les activitats basades en el coneixement, anàlisis i 
experiències i reptes. 
 
L’Escola d’Estiu d’UGT-PV al Parc Tecnològic de Paterna i també la 
inauguració de quatre jornades científiques de l’ICBIBE al Jardí Botànic.  
 
Cicle de conferències sobre els llibres Clàssics a la Nau, impartida pel 
catedràtic Dr. Francisco Gimeno Blay, Belli in superlativa grado. Els 
manuscrits medievals i renaixentistes de la Universitat de València.  
 
Acte d’homenatge al catedràtic Dr. Rafael Beneyto Torres –in memoriam- a 
la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.  
 
En l’apartat de comunicaciones al web: 
 
El 15 d’agost, es va publicar que la Universitat de València ha millorat la 
seua posició en el rànquing de Xangai de l’any 2014. Malgrat les retallades 
del pressupost ordinari (a la baixa des de fa sis exercicis econòmics) i de 
les subvencions per a projectes d’investigació, la nostra Universitat se 
situa en el tram entre les 200 a 300 millors universitats del món. També 
col·loca a la Universitat de València entre les millors d’Espanya, al mateix 
nivell que la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Autònoma de Madrid i 
únicament per sota de la Universitat de Barcelona.  
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El 22 de setembre es va comunicar que el nou cercador de les biblioteques 
de la Universitat de València anomenat Trobes + (més enllà del catàleg 
Trobes), ha entrat en funcionament aquest setembre. Es tracta d’una eina 
de cerca molt potent que permet consultar diverses fons d’informació de 
la biblioteca (catàleg, repositori, bases de dades, revistes-e, llibres-i, 
portals web, etc…) en una sola i senzilla cerca.  
 
El 9 de setembre, a la Bibloteca de Ciències Eduard Boscà, tingué lloc la 
presentació del projecte PRECIPITA, la plataforma de finançament 
col·lectiu (crowdfunding) de la ciència pública gestionada per la Fundació 
Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT). Aquesta iniciativa 
s’enmarca en el programa de divulgació científica del Campus 
d’Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS. 
 
PRECIPITA naix amb l’objectiu de posar a la disposició de la comunitat 
científica un recurs per animar i recolzar els investigadors i les 
investigadores i donar-los suport per tal que la societat conega, entenga, 
senta, valore, visca la ciència i hi participe activament. La plataforma 
descobreix al ciutadà projectes científics de diferents disciplines: salut, 
medi ambient, matemàtiques, tecnologia, etc.., projectes que busquen 
experimentar un nou impuls i una acceleració gràcies a les petites 
aportacions de molts.  
 
També el 22 de setembre es va publicar que els màsters oficials en 
Història de l’Art i Cultural Visual i en Qualitat i Seguretat Alimentària han 
obtingut informes favorables de l’Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva (AVAP), desprès de sotmetre’s a un exhaustiu examen, de 
manera que podran continuar impartint-se quatre anys més. Aquestes 
titulacions són les primeres en passar per aquest procés. Aquest 
procediment tracta de comprovar si els resultats de la implantació dels 
títols universitaris són escaients i es garanteix la qualitat dels estudis 
oficials de grau i de postgrau, d’acord amb els estàndars europeus.  
 
A continuació el rector informa que ahir es va reunir amb el president de la 
Generalitat, el conseller d’Hisenda, la consellera d’Educació i els cinc 
rectors de les universitats públiques valencianes per tancar políticament la 
decisió de tenir una solució sobre el deute històric, atractiva per a la 
comunitat universitària. Hi hagué un marc de coordinació i de diàleg i s’hi 
va dir que es portaria endavant una llei de finançament per a 
l’ensenyament públic valencià. Aquesta llei hauria de tenir consens i 
fluidesa, ja que es tracta d’estabilitzar i acreditar un compromís sobre 
aquesta. Anuncia que en les properes setmanes se signarà un document 
oficial, que presenta asimetries i diferències entre les diferents 
universitats. Cal dir que ha suposat un esforç de convergència dins del 
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sistema, però amb responsabilitat s’ha arribat a un acord, que és el 
document que se signarà.  
 
Pel que fa a la taxa de reposició, hi ha informació confusa i contradictòria 
en la premsa. Per tenir una informació més acurada, hem d’esperar a la 
publicació de l’avantprojecte de llei dels pressupostos de l’Estat. La 
percepció que tenim és que s’ha produït un canvi, potser amb clau política. 
Fins ara el Ministeri d’Hisenda mai havia fet una proposta d’augment del 
50% de taxa de reposició. El nostre criteri és demanar la supressió de la 
taxa de reposició i que es decidesca el millor per a la Universitat. En tot 
cas, opina que és millor el 50% que el 10%. Continuem en una posició 
complexa i difícil. Indica que els criteris es debatran en Mesa Negociadora.  
 
Finalment, el rector cedeix la paraula el vicerector de Cultura i Igualtat. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat  anuncia que el 14 d’octubre s’inaugurarà 
una exposició dedicada als professors Ernest Lluch, Tomás i Valiente i 
Broseta. Opina que és important perquè la comunitat universitària es 
movilitze i el desig és que tinga un impacte màxim. Fa una crida perquè hi 
haja una assistència màxima. El dia 15 es farà un programa de radi de La 
Ser des del Paraninf, per la seua trascendència.  
 
Altra qüestió és que quan els partits polítics sol·liciten locals, aquests se 
cedeixen gratuitament durant un any. Indica que el proper any hi haurà 
diverses campanyes electorals i anuncia que s’acceptaran gratuitament les 
peticions de locals dels partits polítics una vegada per campanya electoral. 
Normalment, si un sector d’un partit polític demana un espai, ha de pagar, 
tret que siga la Universitat la que organitza l’acte, la qual cosa no implica 
que es puguen fer taules redones. 
 
D’altra banda informa sobre el programa Clàssics a la Nau. És un programa 
per mostrar els llibres incunables que té la Universitat. Es faran 
conferències cada vegada que es presente un llibre incunable, durant els 
propers 16 mesos, a més de dues exposicions, i també s’organitzaran 
visites guiades, ja que tenim la millor biblioteca humanística d’Europa. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI planteja tres qüestions. Pregunta si hi ha 
alguna novetat sobre les acreditacions i la durada dels plans d’estudi. Pel 
que fa a la taxa de reposició, sembla, amb totes les cauteles, que tenim un 
escenari menys inconstant i proposa que la Universitat es pose a treballar 
amb temps. Finalment, pregunta per la situació de l’Institut 
Interuniversitari de Medicina i de la Ciència i quina és la posició de la 
Universitat de Valencia front a  la posició del CSIC. 
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El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació felicita el 
rector i l’equip econòmic per les negociacions mantingudes, pel que fa a 
l’assumpte del finançament, ja que li sembla un pas endavant. Suposa que 
es prendran tota classe de garanties perquè no quede en paper mullat.  
 
El gerent agraeix les felicitacions. Indica que portem mig any treballant en 
aquest assumpte i agraiex també les sensibilitats manifestades en el 
Consell de Govern. L’acord inclou una part de les propostes que el degà de 
la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació va presentar al consell de 
direcció de data 20 de febrer de 2013. Afegeix que la Universitat no té 
deute comercial, sinó deute financer. Opina que hauria d’haver un decret 
de ratificació per part de la Generalitat, per tal de clarificar alguns 
assumptes com ara, l’eliminació de les pòlisses de crèdit; la devolució dels 
65 milions d’euros; el finançament de les infraestructures previstes de 13 
milions d’euros (fundacions….) i la reprogramació de la resta (uns 111 
milions d’euros), que es cobraran a partir del 2017. Realment es tracta de 
traslladar tot el deute financer fins al 2015, a la Generalitat Valenciana.  
 
El rector afegeix que es tracta del deute des de l’any 1995. Contesta al 
president de la Junta de PDI que, pel que fa als tres decrets (el de 
l’acreditació, els canvis de l’ANECA i els canvis en la durada dels plans 
d’estudi (3+2)), tots tres continuen endavant. Li consta que s’hi han 
presentat al·legacions, però no té notícies que s’hagen produit canvis. 
Respecte de la mesa sectorial, cal ajornar-la, ja que seria molt convenient 
que estiguera representada l’Administració.  
 
Quant a l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero, la 
data de l’extinció és el 17 de desembre i ja s’ha nomenat i constituït una 
comissió d’extinció. Aquesta comissió està formada per representants del 
CSIC i de la Universitat, però encara no s’han reunit. Afegeix que la 
Universitat no pot estar d’acord amb la decisió del CSIC. Obviament, des 
de la UVEG, a banda de manifestar la nostra insatisfacció, no podem fer 
res més. Hem constituït un grup de treball format pel degà de la Facultat 
de Medicina i Odontologia, el director del Departament d’Història de la 
Ciència i la Documentació, el sotsdirector de l’Institut d’Història de la 
Medicina i de la Ciència Lòpez Piñero, la vicerectora d’Investigació i Política 
Científica, la vicerectora de Postgrau i el vicerector de Cultura i Igualtat 
amb la finalitat de treballar per a constituir un Institut Interuniversitari 
d’Història de la Ciència i la Documentació amb les universitats Jaume I, 
Alacant i Miguel Hernández, sempre deixant clar que la seu serà l’actual 
Institut. Es farà una memòria adreçada a l’ANEP per a la seua valoració.  
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Carlos Javier López indica que l’Alcaldesa de l’Ajuntament de València ha 
fet declaracions a la premsa sobre el Jardí Botànic i pregunta si hi ha 
preacords respecte a la seua ampliació.  
 
El rector aclareix que el que hi ha són posicionaments polítics. L’Alcaldesa 
li ha comunicat la decisió d’ampliació del Botànic en eixa parcel·la i el seu 
desig és que es puga entrar al Jardí Botànic des de l’Avinguda Ferran el 
Catòlic. Pel que fa a l’assumpte econòmic i urbanístic, hi ha incomoditats i, 
a més a més, encara no s’ha produït materialment la permuta. Tampoc no 
està clar el tema de la propietat de l’alqueria, que el seu estat és 
deplorable i cal una rehabilitació amb grans costos.  
 
En resum, la intencionalitat està clara i es tracta de treballar quan es 
produesca efectivament la permuta. Cal esbrinar si seria una cessió 
demanial i si la Universitat seria l’única propietària. 
 
Punt 11. Aprovació, si escau, del protocol d’assetjament laboral per a la 
seua aplicació en la Universitat de València, amb caràcter provisional i 
urgent i de la convocatòria de Mesa Negociadora.  
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que el redactat del 
punt no és el més afortunat i la justificació és un requeriment de la 
Inspecció Provincial de Treball i de la Seguretat Social de València de maig 
de 2014 sobre assetjament laboral. Ens concedeix un termini de quatre 
mesos per fer un protocol i aquest període acaba el 6 d’octubre. Proposa 
el següent: 
. Sol·licitar un ajornament, ja que no hi ha acord de Mesa Negociadora. 
. Convocar la Mesa Negociadora amb una doble finalitat: Fer-se ressò del 
procediment d’assetjament laboral que ja tenim i estem aplicant i 
comerçar a treballar per arribar a un consens. No volguera que en els 
mitjans de comunicació es diguera que no tenim aprovat aquest 
procediment perquè seria injust, encara que no està aprovat formalment. 
. Plantejar a la Inspecció Provincial de Treball i de la Seguretat Social que, 
mentre que Mesa Negociadora no abaste el consens i per raons d’urgència 
i amb caràcter provisional es puga utilitzar el procediment estatal. Així 
tindriem com a reserva, una xarxa protectora.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Landete opina que seria convenient canviar el redactat del primer 
paràgraf de la justificació, ja que es mencionen lleis que no són drets 
constitucionals com hi consta.  
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El president de la Junta de PDI opina que la redacció és complicada i cal 
buscar una solució d’urgència, atès el requeriment. No s’hauria d’haver 
arribat a aquesta situació. Indica que el problema no són els terminis, sinó 
tenir un procediment escaient. Per tant, hem de treballar. Les solucions 
atípiques ens poden portar a resultats atípics, ja que hi ha qüestions 
consuetudinàries en la Universitat de València que caldria tenir en compte. 
Remarca que l’acord que es prenga ara, hauria d’aclarir les raons 
d’excepcionalitat sense que servisca de precedent. És conscient del 
problema i li preocupa tant el procediment com el seu contingut.  
 
El rector tranquil·litza els membres del Consell, ja que el criteri de l’equip 
rectoral és defensar els acords de la Mesa Negociadora perquè impliquen 
un major consens. Reconeix que és una excepcionalitat i no genera 
precedents.  Resumeix la seua proposta.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (35 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 162/2014.  
“1. Sol·licitar formalment a la Inspecció Provincial de 
Treball i Seguretat Social de València l’ajornament de 
l’elaboració del Protocol d’Assetjament Laboral en 
aquesta Universitat.  
 
2. Portar a Mesa Negociadora la proposta de Protocol 
d’Assetjament Laboral que, provisionalment, s’està 
aplicant en la Universitat de València per tal d’arribar al 
major consens possible.  
 
3. Comptar amb la possibilitat de l’aplicació del Protocol 
d’actuació front a l’assejtament laboral en/de 
l’Administració General de l’Estat.” 

 
Punt 3. Aprovació, si escau, d’oferta complementària de títols propis de 
postgrau per al 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. 
Remarca les diferències entre els títols presentats.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia dóna suport a la proposta.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 163/2014. “Aprovar l’oferta complementària dels 
títols propis que tot seguit s’esmenten, per al curs 
acadèmic 2014/15, la documentació dels quals s’adjunta 
com a annex: 
 
. Diploma en Anàlisis, Comunicació i Campanyes 
Electorals. 4ª edició. 
. Certificat en Normes Internacionals d’Auditoria 
Aplicables a Espanya. 1ª edició. 
.  Certificat  de Gestió, Administració i Polítiques 
Públiques. 1ª edició. 
. Certificat de Comunicació Política i Institucional. 4ª 
edició. 
. Certificat de Campanyes Electorals. 1ª edició.  
. Certificat de Direcció i Anàlisi Polític. 3ª edició.” Annex I. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de modificació de memòries de verificació 
d’estudis de màster.  
 
La vicerectora de Postgrau presenta el tema i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
tracta de set memòries de verificació, de les quals per a dues proposa que 
l’aprovació de les modificacions siga de forma condicionada a que es 
complete/corregisca la documentació. Puntualitza les modificacions 
proposades i fa referència a l’informe de viabilitat del màster universitari 
en Direcció de Empreses MBA en el que s’indica que totes les àrees que 
participen en la docència tenen superàvit tret de l’àrea de Dret Mercantil.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret intervé pel que fa al màster universitari 
en Procura per demanar que es pospose la seua posada en marxa. 
 
Jesús Olavarria considera que és convenient que l’àrea de Dret Mercantil 
es mantinga en el màster en Direcció d’Empreses MBA, ja que és l’àrea 
més adient per a assumir la docència.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 164/2014.  
“1.Aprovar les modificacions de les memòries de 
verificació dels estudis dels màsters universitaris que tot 
seguit s’esmenten,  la documentació dels quals s’adjunta 
com a annex: 

    . Màster universitari en Bioinformàtica. 
. Màster universitari en Direcció d’empreses. MBA. 
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. Màster universitari en Política, Gestió i  Direcció de les 
Organitzacions Educatives.  
. Màster universitari en Procura. 
. Màster universitari en Gestió i Promoció del 
Desenvolupament Local.  
 
2. Aprovar de forma condicionada les modificacions de les 
memòries de verificació dels estudis del màsters 
universitaris següents, la documentació dels quals 
s’adjunta com a annex: 
. Màster universitari en Investigació en Llengües i 
literatures, condicionada que es complete l’expedient amb 
l’informe favorable del Vicerectora d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat. 
. Màster universitari en Psicopedagogia, condicionada que 
es reelaboren els apartats corresponents a recursos 
humans i materials.” Annex II. 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de modificació de memòries de verificació 
d’estudis de doctorat.  
 
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.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 165/2014. “Aprovar les modificacions de les 
memòries de verificació dels programes de doctorat que 
tot seguit s’esmenten, la documentació dels quals 
s’adjunta com annex. 
 
.  Programa de doctorat en Desenvolupament Local. 
. Programa de doctorat en Ètica i Democràcia. 
. Programa de doctorat en Medicina”. Annex III. 

 
Punt 6. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat.  
 
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 la proposta de l’àrea de Filologia, Traducció i 
Comunicació, que s’havia detectat una errada material i, d’ofici, s’hi va 
retrotraure el procés a la fase de baremació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment es pren l’acord següent: 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 30 DE SETEMBRE DE 2014. 
 

-15- 

 
ACGUV 166/2014. “Concedir premi extraordinari de 
doctorat, a proposta de la Comissió Avaluadora de 
Filologia, Traducció i Comunicació, corresponent a la 
convocatòria de 2014, als doctors i doctores següents: 
 
. Silvia Guillamón Carrasco. 
. Delio de Martino. 
. Rebeca Romero Escrivá.” 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, del Reglament d’usos lingüístics 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. Aquesta proposta respon al que diu la disposició transitòria 
tretzena dels Estatuts. Fa més d’un any la Comissió de Política Lingüística 
va entendre que era el moment de treballar en una normativa d’usos 
lingüístics i es va fer un grup de treball, format pel degà de la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació, Carles Padilla; el degà de la Facultat 
d’Economia, Vicent Soler; el representant de la Facultat de Física en la 
Comissió de Política Lingüística, Enric Valor; la representant del PAS, 
Raquel Signes; l’estudiant, Guillem Policarpo; el director del Servei de 
Política Lingüística; el vicegerent de recursos humans i ella mateixa. Dóna 
les gràcies a tots pel seu treball que ha estat molt laboriós i que ha 
permés arribar a una proposta de reglament que arreplega diferents 
sensibilitats.  
 
La Comissió de Política Lingüística va aprovar en la sessió del 26 de juny 
de 2014 el document que es presenta com a document inicial per 16 vots 
a favor, cap en contra i 1 abstenció. 
 
 L’Assessoría Jurídica i la Comissió d’Estatuts han emès els seus informes, 
que milloren la redacció del text i que s’han incorporat al text resultant i 
que es presenta com a proposta al Consell de Govern.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jordi Caparrós felicita a la Comissió de Política Lingüística per la seua 
tasca, però a l’article 11è la nomenclatura de les assignatures del 
programari hauria de ser en valencià. 
 
José Landete indica que mai havia vist un reglament tan exigent, amb uns 
requísits molt durs i al mateix temps tant poc exigent quan es refereix als  
incompliments. Opina que aquest reglament augmentarà la litigiositat del 
personal de la Universitat de València i anuncia la seua abstenció. 
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La degana de la Facultat de Dret manifesta que en la societat  globalitzada 
que vivim i en una universitat cada vegada més internacionalitzada no té 
sentit un reglament d’aquestes característiques. Cal respectar les 
diferents sensibilitats i el pluralisme de la nostra Universitat en condicions 
d’igualtat. Està d’acord a defensar i promocionar l’ús del valencià, però no 
d’imposar-lo a la força. Per això, demana que alguns aspectes del 
Reglament siguem més suaus.  
 
Jesús Olavarria opina que el text no recull totes les sensibilitats de la 
Universitat i en llegir-lo, se sent despreciat per part de la Universitat. Li 
preocupen els articles 13, 18, 22 i 28 i no li sembla correcte que en els 
grups en valencià, els exàmens es contesten en castellà. Afegeix, pel que 
fa a l’art. 10, que incapacita per a fer les tasques de gestió en determinats 
càrrecs de la Universitat. Per tant, anuncia el seu vot en contra i demana 
que la comunitat universitària es plantege si açò és el que realment vol o 
al final tot quedarà en paper mullat.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que ja es va 
abstenir en la votació de la Comissió de Política Lingüística. Proposa que 
en l’art. 17 i en el 22 s’afegesca “preferentment” o algun tipus de 
matisació, ja que pel que fa a les relacions amb l’exterior, si lliurem textos 
per a publicar en valencià, pot ser que no es publiquen.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials felicita aquesta iniciativa. Opina 
que un reglament com aquest ha de ser minuciós perquè ha d’indicar en 
quines situacions i contextos s’ha d’usar el valencià. A més, observa que hi 
ha alguna mena de confusió entre els membres del Consell de Govern, ja 
que el reglament obliga a la Universitat a usar el valencià en determinades 
coses. Pel que fa a l’art. 10, generalment les tasques s’estan fent i no veu 
problema en la seua aplicació, ja que hi ha aplicacions informàtiques que 
poden traduir textos. Sembla que les advertències que s’han fet ací estan 
plenes de prejudicis. 
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que avui s’ha publicat un article a 
la premsa que diu que en l’any 2050, sols el 10% de la població parlarà 
valencià. Opina que els valencians hauriem d’unir-nos per a defensar la 
nostra identitat i la llengua és un seny d’identitat bàsica. Hem de ser 
conscients del moment històric que vivim i demana consciència històrica 
per liderar aquesta situació, ja que és un moment crític. Tot això si volem 
que el valencià existesca en el segle XXII. 
 
Carlos Javier López manifesta la seua preocupació per la redacció de la 
disposició addicional, ja que opina que pot interferir en els procesos de 
promoció interna del personal, atesa la perfilació dels llocs de treball.  
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Gabriel Aparicio agraeix el treball dels membres de la Comissió de Política 
Lingüística, que han fet un bon treball. Pel que fa als canvis proposats 
respecte de les fundacions, entitats externes i centres adscrits (art. 2), 
opina que no es pot imposar la utilització del reglament, però es pot 
negociar i demanar coherència amb el Reglament d’usos lingüístics, ja que 
algunes d’aquestes entitats han nascut a partir de la Universitat de 
València i l’assumpte de la promoció del seu personal queda ambigua. 
Demana, en vistes al futur, que les recomanacions de la Comissió 
d’Estatuts vinguen argumentades, sobretot en assumptes com ara, 
l’eliminació de terminis. Finalment, proposa que en el primer punt de la 
disposició addicional primera, l’informe de la Comissió d’Estatuts parla 
d’assessorament tècnic….. i s’ha llevat “en matèria lingüística”. Opina que 
és important que es mantinga el redactat inicial.  
 
El president de la Junta de PDI opina que les mesures d’acció positiva són 
necessàries i no pensa que hi haurà augment de litigiositat en la 
Universitat. Fins ara hi ha hagut molta prudència i no entèn les cauteles 
que planteja l’Assessoria Jurídica sobre la llei de contractes. Pel que fa a la 
RLT, l’assessorament tècnic no exclou, sinó que amplia. Finalment, proposa 
que, pel que fa a la negociació, s’esmenten els articles 195 i 196 dels 
Estatuts. 
 
Santiago Renard puntualitza que la possibilitat d’admetre exàmens en 
castellà o en valencià en grups amb docència en valencià, depèn de la 
competència del professorat. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació lamenta no 
estar d’acord amb les intervencions dels representants de la Facultat de 
Dret. Opina que no es tracta d’imposar la llengüa ni de minvar els drets de 
les persones, sinó de normalitzar una situació i, per a això,  cal passar per 
un procès de normativitat. El document que es proposa no és perfecte, 
però la disposició addicional segona indica que es podran fer modificacions 
per a la seua millora. Per tant, es deixa una porta oberta per fer els ajuts 
que calguen. Finalment, agraeix la vicerectora d’Estudis de Grau i Política 
Lingüística la confiança dipositada en ell per a participar en l’elaboració 
d’aquest document.  
 
Jesús Olavarria indica que quan una persona ocupa un càrrec institucional, 
és Universitat i això és un problema, ja que encara que s’ha dit que l’article 
10 no exclou, ell se sent exclòs perquè li obliga com a director de 
departament. Opina que a la Comissió no estan representades totes les 
sensibilitats de la Universitat. No ha emprat la paraula imposició, perquè 
està d’acord a fer una política positiva i també està d’acord amb 
l’argumentació del degà de la Facultat d’Economia, però no amb la seua 
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conclusió. Li sembla molt bé que els valencians sigam una pinya, però no 
d’aquesta mena perquè opina que es creen ciutadans de primera i 
ciutadans de segona categoria.  
 
Proposa que el text torne a la Comissió i es matisen alguns articles, 
concretament els arts 10, apartats a), b) i g), 13, 14, 18, 22 i 28 i, 
pregunta si el que diu l’article 10 li impedeix ser director de departament. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri opina que la proposta suposa un pas 
positiu i no hi ha temps per estar aturats. Proposa que el reglament es 
pose en marxa i veure com funciona, sense perjudici de la seua millora, si 
cal.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística indica que les 
intervencions han estat una clara mostra del treball que s’ha fet. En 
l’elaboració del document s’ha tractat de recollir totes les sensibilitats i 
està ple de fòrmules que tracten de suavitzar-lo, com ara 
“preferentment”. L’article 4 comença amb una mesura de suport i 
reforçament positiu i  no s’hi han posat mesures per a l’incompliment 
perquè no vol ser un document sancionador, sinó que es vol que funcione i 
veure la seua evolució. 
 
Pel que fa a les propostes concretes que s’han plantejat: les assignatures 
en valencià (art. 11), es complementa amb el que diu l’article 9 i, per tant, 
queda recollit; pel que fa a la modificació de la Disposició Addicional 
primera i a la desaparició de terminis, s’ha arreplegat la proposta de la 
Comissió d’Estatuts s’ha buscat una redacció coherent amb els nostres 
Estatuts i la forma de procedir actualment. 
 
Contesta a Jesús Olavarria que a l’article 13, que fa referència a la forma 
en què s’han d’expressar les persones que exercisquen la presidència d’una 
comissió, parla de “preferentment en valencià”. Quant a l’article 10, que fa 
referència a la llengua en què s’ha de lliurar la documentació, cal tenir en 
compte que es pot comptar amb l’assessorament tècnic escaient.  
 
En conclusió, demana el vot favorable a la proposta que, amb una política 
de reforçament positiu i un seguiment adequat, ens permetrà avançar en 
l’ús institucional de la lengua pròpia, tal com indiquen els nostres Estatuts. 
 
Jesús Olavarria contesta que la resposta és inconsistent perquè es 
trencaria la dinàmica de la gestió del departament. Vol un reglament 
d’usos lingüístics, però matisat.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística indica que aquest 
document ha estat informat per la Comissió de Política Lingüística que és 
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estatutària i està formada per 40 persones, representants de tots els 
centres de la Universitat i, abans de passar a la Comisió d’Estatuts, s’han 
recollit altres suggeriments i altres sensibilitats durant dos mesos. Proposa 
que es vote el document com està i que desprès, siga susceptible de 
millora, si escau.  
 
Guillem Chismol també proposa la votació i si no s’aprova que torne a la 
Comissió de Política Lingüística.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials és partidari d’aprofitar el treball 
de les comissions que tenim i indica que les veus que s’han sentit ací 
tenen representació en les comissions.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria afegeix que a la 
Comissió de Política Lingüística es van sentir també veus en contra. 
 
Jesús Olavarria insisteix a demanar votació de la seua proposta.  
 
Per tant se sotmet a votació la proposta de Jesús Olavarria. La votació es 
fa a mà alçada i per 3 vots a favor, 35 en contra i 4 abstencions, no 
s’aprova.  
 
A continuació se sotmet a votació la proposta del text del Reglament. La 
votació es fa a mà alçada i per 38 vots a favor, 1 en contra i 5 
abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 167/2014. “Aprovar el Reglament d’Usos 
Lingüístics de la Universitat de València, que s’adjunta 
com a annex.” Annex IV. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de reglaments marc de règim intern de 
centres.  
Punt  9. Aprovació, si escau, de reglaments marc de règim intern de 
departaments. 
Punt 10. Aprovació, si escau, de reglaments marc de règim intern 
d’instituts universitaris d’investigació propis. 
 
El rector cedeix la paraula el vicesecretari general de la Universitat de 
València, Luis Enrique Nores perquè presente aquests tres assumptes. 
 
El vicesecretari general presenta conjuntament els tres assumptes i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat. 
Indica que amb la reforma aprovada dels Estatuts i la recent aprovació del 
Reglament Electoral General era necessari ajustar les normatives. El treball 
ha estat assumit per la Secretaria General i les propostes compten amb els 
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informes de l’Assessoria Jurídica i la Comissió d’Estatuts. Hi ha tres tipus 
de canvis: els derivats de la reforma dels Estatuts, els derivats de 
l’aplicació del Reglament Electoral General i els canvis per qüestió 
d’oportunitat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jordi Caparrós fa referència als canvis dels percentatges de representació 
dels estudiants (del 27 al 30%). 
 
El president de la Junta de PDI es refereix a la representació del 
professorat associat i manifesta la insatisfacció d’aquest col·lectiu. La 
ponderació a favor dels estudiants va en contra dels associats i encara que 
no és molt significativa, demana la seua revisió, ja que eixa no és la forma 
d’avançar. D’altra banda opina que, en vistes al futur, s’hauria d’aprofitar 
la reforma per revisar els criteris de selecció de la docència. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia es refereix al percentatge de 
representació del personal docent investigador en formació i pregunta si 
es podria afegir al percentatge del col·lectiu del professorat associat, en 
els casos on no hi haja representació. 
 
Rubén Fernández planteja l’assumpte del nombre d’urnes en els col·legis 
electorals (art. 19). 
 
La secretària de la Facultat de Fisioteràpia indica que el reglament de 
règim intern proposat no inclou la Comissió de Qualitat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que és 
partidària d’introduir alguns criteris a favor de la conciliació. Li sembla que 
és una assignatura pendent i s’hauria d’incorporar al reglament de règim 
intern de departaments. Pel que fa a la intervenció del president de la 
Junta de PDI, aquest assumpte és difícil i s’ha de treballar i estudiar amb 
molta cura. Anuncia que es portarà a Mesa Negociadora i es buscarà un 
criteri modulador. 
 
El vicesecretari general indica, pel que fa als percentatges de participació, 
que no es poden modificar perquè venen fixats pels Estatuts i la LOU. 
 
El president de la Junta de PDI insisteix que l’assumpte de la 
representativitat cal tenir-lo en compte, en vistes al futur. 
 
La secretària general indica, pel que fa a la Comissió de Qualitat, que es va 
decidir fer uns reglaments de mínims i les comissions ja estan regulen en 
altres textos normatius. 
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Se sotmeten a votació els tres reglaments marc de règim intern. La 
votació es fa a mà alçada i per unanimitat (40 vots fa vor) es prenen els 
acords següents: 
 

ACGUV 168/2014. “Modificar el Reglament marc de 
règim intern de centres, aprovat pel Consell de Govern de 
25 de gener de 2005, d’acord amb les modificacions que 
s’adjunten com a annex.” Annex V. 
 
ACGUV 169/2014. “Modificar el Reglament marc de 
règim intern de departaments, aprovat pel Consell de 
Govern de 25 de gener de 2005, d’acord amb les 
modificacions que s’adjunten com a annex.” Annex VI. 
 
ACGUV 170/2014. “Modificar el Reglament marc de 
règim intern d’instituts universitaris d’investigació propis, 
aprovat pel Consell de Govern de 2 de març de 2005, 
d’acord amb les modificacions que s’adjunten com a 
annex.” Annex VII. 
 

Punt 12. Autorització, si escau, per a l’adhesió de la Universitat de 
València en qualitat de membre, a la Plataforma Nacional d’I+D en 
Protecció Radiològica (PEPRI). 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a  la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 171/2014. “Autoritzar l’adhesió de la Universitat 
de València, en qualitat de membre, a la Plataforma 
Nacional d’I+D en Protecció Radiològica (PEPRI), els 
estatuts de la qual s’adjunten com a annex.” Annex VIII. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, d’un contracte de llicència de drets 
d’explotació de patent amb l’empresa PAS Solutions BV. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a  la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 172/2014.  
 
"1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que el dret de 
la invenció amb títol "Procedimiento para la depuración de 
gases que contienen compuestos orgánicos volátiles" i de la 
que és cotitular la Universitat de València en un 50%, no 
és necessària per a la defensa o millor protecció de 
l’interès públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent esmentada 
en el punt anterior, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a annex.” Annex IX. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de 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 de 
València. Indica que en el darrer Consell de Govern de 24 de juliol es va 
aprovar una primera desafectació de terrenys i ara es proposa una segona 
desafectació d’uns terrenys que, per error, no s’hi van incorporar. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 173/2014. “Proposar al Consell Social una segona 
desafectació dels terrenys situats al voltant del Centre 
d’Idiomes de titularitat de la Universitat de València, 
corresponents a part de la parcel·la 
8630201YJ2783B0001KT amb una superficie de 149,17 
m2, 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 X. 
 

Punt 15. Torn obert de paraules.  
 
Dulce Contreras fa referència a les enquestes sobre avaluació de la 
docència. Indica que en classes amb 45 estudiants, sols dos han 
contestat. Opina que el sistema no està funcionant adequadament i 
proposa que des del Gabinet de Qualitat de la Docència s’hauria de pensar 
en altra alternativa.  
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Guillem Chismol proposa la creació de dues comissions delegades: una 
sobre les pràctiques dels estudiants en empreses externes, que són 
gratuïtes, per tal d’estudiar una via de pagament i altra per a estudiar la 
possibilitat d’incorporar estudiants als diferents serveis de la Universitat, 
mitjançant projectes, beques, etc…, ja que suposaria una ajuda econòmica 
per a ells. 
 
Santiago Renard intervé per afegir-se a la reflexió que ha plantejat Jesús 
Olavarria al voltant del reglament d’usos lingüístics. Demana que no es 
deixe en l’oblit perquè no és possible plantejar que l’elecció de càrrecs 
unipersonals vaja unida al nivell de competència en valencià. Opina que no 
s’ha de crear un clima d’incomoditat i proposa que, a posteriori de 
l’aprovació del reglament, s’incloguen les matisacions necessàries a favor 
de la comoditat dels membres de la comunitat universitària.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que la setmana 
passada es va comunicar als estudiants que anaven a passar els rebuts del 
pagament de la matrícula. Demana que s’ajorne uns dies per tal d’evitar 
modificacions dels rebuts i altres problemes, ja que els centres encara 
estan ajustant la matrícula. 
 
El president de la Junta de PDI està d’acord amb la intervenció de Dulce 
Contreras. Respecte a la intervenció de Guillem Chismol, cal estudiar-lo 
amb molta serenitat, ja que és un assumpte que comporta altres 
implicacions.  
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa indica que 
l’assumpte de les enquestes preocupa molt en la Unitat de Qualitat. És 
veritat que s’han perdut una gran quantitat de respostes des que les 
enquestes es fan on line i ja s’ha fet una consulta als deganats dels 18 
centres per veure les especificitats de cadascun i fer una campanya per 
millorar la quantitat i la qualitat de les enquestes. Per tant, es treballa en 
buscar altres mecanismes alternatius.  
 
El delegat del rector per a estudiants anuncia que es proposarà al Consell 
de Govern la creació d’una comissió que estudiarà l’assumpte de la 
desaparició de les pràctiques.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística indica que s’està 
potenciant que els estudiants facen pràctiques curriculars i extracurriculars 
dins de la nostra Universitat, ja que ho recull la normativa estatal i pròpia 
de la Universitat de València. Les pràctiques tenen una tutorització i una 
validació acadèmica i, per tant,  permet que tinguen un valor afegit per als 
estudiants. En el curs 2012/2013, més de 450 estudiants feren 
pràctiques en serveis, departaments i instituts universitaris. 
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Guillem Chismol demana que es faça un calendari de la creació de la 
comissió esmentada i es porte al Consell de Govern. Afegeix que per 
suposat amb aquesta proposta no vol perjudicar al col·lectiu del PAS i 
indica a la vicerectora que 450 estudiants és una quantitat irrisòria en 
comparació al nombre total d’estudiants que han de fer pràctiques.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió a les 13 
hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez.  
 


