
 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 28 D’OCTUBRE DE 2014. 
 

-1- 

CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 28 d’octubre 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 
 
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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Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
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.CAFE: Luís Antolín Jimeno 
 
PDI ETSE: José Rafael Magdalena 
Benedicto 
 
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. Farmàcia: José Gorgues 
Zamora 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
Estudiant Fac. Magisteri: Guillem 
Chismol Muñoz-Caravaca. 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Fernández Soldevila 
 
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: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Francisco Puchol-Quixal  i de 
Antón 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona 
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Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
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  
 
Absències justificades: 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
Personal Investig. en formació 
Fac. Dret: Ana Isabel Blanco 
García. 
 
Estudiant Fac. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Alberto Gradolí 
Vivas 
 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 30 de 
setembre 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 ja 
estan incloses a 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 174/2014. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 30 de setembre de 2014.” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector felicita els membres de la comunitat universitària següents:  
 
. Dra. Cristina Andreu Nicuesa, professora del màster en Psicologia 
intervenció en psicologia clínica i de la salut, per rebre la Creu de l’ordre 
del mèrit policial. La seua investigació se centra en la personalitat dels 
abusadors sexuals. 
 
. RAMCV, per rebre la distinció de la Generalitat al mèrit científic.  
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. Dr. Avelino Corma Canós, doctor honoris causa per la Universitat de 
València el 20 de maig de 2009, per rebre l’alta distinció de la Generalitat i 
la Gran Creu de l’Ordre de Jaume I el Conqueridor.  
 
. Dra. María Jesús Sanz Fernando, catedràtica del Departament de 
Farmacologia i codirectora del grup d’inflamació de l’Institut de Recerca 
Sanitària INCLIVA, pel seu nomenament com a nova presidenta de la 
Societat Espanyola de Farmacologia (SEF). 
 
. Els investigadors i estudiants de la Universitat de València, per 
aconseguir vuit dels vint-i-un premis concedits en la modalitat de 
comunicacions orals i pòsters electrònics dins del sisè congrès de la 
Fundació Espanyola de Dietistes-Nutricionistes (FEDN). 
 
. Sra. Patricia Llopis Nadal, doctoranda del departament de Dret 
Administratiu i Dret Processal, per haver obtingut el déset premi de 
Estudios Jurídicos Universitarios Manuel Broseta Pont. 
 
. Dra. Adela Cortina Orts, catedràtica del departament de Filosofia del 
Dret, Moral i Política, per obtenir el premi nacional d’assaig 2014, pel seu 
llibre ¿Para qué sirve realmente la ética?. 
 
. La investigadora Leonor Sánchez-Buso, l’investigador Iñaki Comas 
Espadas i el catedràtic Fernando González Candelas de l’Institut Cavanilles i 
els investigadors de FISABIO, per la publicació en la revista Nature 
Genetics de l’article on afirmen que els brots de legionel·la d’Alcoi podrien 
tenir múltiples fronts.  
 
. L’equip internacional de recerca encapçalat pel catedràtic del 
Departament de Química Analítica, Dr. Antonio Doménech Carbó, per 
presentar una tècnica basada en voltamperometria de micropartícules per 
a la datació arqueològica directa d’objectes de coure i bronze, treball 
publicat en la revista Argewandte Chemie. 
 
. Sr. Domingo Carlos Salazar García, investigador postdoctoral del 
departament de Prehistòria i Arqueologia, per participar en l’equip científic 
que ha aconseguit seqüenciar el primer genoma humà modern primerenc a 
Euràsia, estudi publicat a la revista Nature. 
 
. Les investigadores del departament de Química Analítica, Alba Mir 
Marqués i Ana Domingo Muelas, el catedràtic Dr. Miguel de la Guardia 
Cirugeda i la catedràtica Dra. Mª Luisa Cervera Sanz, per demostrar els 
beneficis que aporta el caqui en la nostra dieta, estudi publicat en la 
prestigiosa revista Food Chemistry.  
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A continuació, el rector indica que s’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni entre MSSI, Registro Español de Tumores Infantiles i la 
Universitat de València.  
. Conveni entre l’Institut d’Investigació Sanitària de la Fe i la Universitat de 
València.  
 
En l’apartat d’actes i convocatòries, han tingut lloc les següents: 
 
. Acte de graduació dels 900 estudiants de diplomatures, llicenciatures, 
graus i màsters de la Facultat d’Economia, en el Pabelló Font de San Lluís. 
. Obertura de curs acadèmic dels graus d’infermeria i Medicina a la Fe, 
Hospital Universitari i Politècnic la Fe.  
. Acte de recepció dels campiones de fútbol de l’equip femení dels segons 
jocs europeus universitaris celebrats a Rotterdam. 
. Inauguració del primer Fórum d’Economia i Empresa en la Facultat 
d’Economia, organitzat conjuntament amb el COEV. 
. Inauguració de l’exposició-homenatge de la temporada Mestres de 
ciutadania: Manuel Broseta, Ernest Lluch i Francisco Tomás i Valiente, a la 
Sala Acadèmica del Centre Cultural La Nau. 
. Inauguració Jornades La justícia a Debat, a la Facultat de Dret, amb 
assistència de la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, Sra. Pilar de la Oliva.  
. Concert d’obertura de curs acadèmic 2014-2015 de l’Orquestra de la 
Universitat de València al Palau de la Música, i el concert d’obertura a 
Gandia.  
. Presentació de novetats implementades pel Servei de Publicacions i el 
SBD de la Universitat de Valènica a l’Aula Magna (Trobes+). 
. Claustre Obert: debat: Radiografia urgent de les Malalties rares (ER). 
. Gala final de l’esport. 
. Inauguració del Laboratori de pràctiques preclíniques avançades 
odontològiques València-Campus.  
. Inauguració del curs acadèmic 2014-2015 al Campus d’Ontinyent, amb 
una conferència del nostre doctor honoris causa Iñaki Gabilondo.  
. Acte inaugural de setanta-tresena i setanta-quatrena Jornades Estatals 
d’estudiants de Medicina, a l’Aula Magna.  
. Inauguració de 7th Scientific Meeting of the International Society for 
Research on Internet Interventions. 
. Inauguració de la tretzena Assemblea General de l’Associació de Dones 
Investigadores i tecnòloges, al Col·legi Major Rector Peset. 
 
Pel que fa a les comunicacions al web, la Universitat ha escalat un tram en 
el rànquing de la prestigiosa publicació britànica Times Higher Education 
(THE), i ara se situa entre les 350 millors del món. Només sis universitats 
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espanyoles entren en aquesta classificació, encapçalada per l’Institut 
Tecnològic de Califòrnia, Harvard, Oxford, Stanford i Cambridge. 
 
Igualment, la Universitat de València ha estat posicionada com a cinquena 
institució acadèmica espanyola en el rànquing mundial d’universitats en el 
web (Webometrics). A l’escala europea, ha aconseguit el 50è lloc i en la 
mundial, el 156è. Aquest rànquing, elaborat pel Laboratori de Cibernètica 
del CSIC, analitza la presència i l’impacte en línia de més de 200.000 
universitaris de tot el món.  
 
Punt 3. Elecció, si escau, de membres del Patronat de la Fundació General 
de la Universitat de València.  
 
La secretària general presenta els candidats proposats per formar part del 
Patronat: Daniel González, Guillem Chismol i Rafael Crespo. 
 
El rector expressa l’agraïment institucional a Beatriz Gallardo i Luis Pastor 
per la tasca que fins ara han desenvolupat en aquest òrgan.   
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha intervencions. 
 
La proposta se sotmet a votació secreta i s’obte el resultat següent: 
 
. Daniel González Serisola obté 44 vots a favor, i 2 en blanc.  
. Guillem Chismol Muñoz-Caravaca obté 40 vots a favor, i 6 en blanc.  
. Rafael Crespo García obté 45 vots a favor i 1 en blanc.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 175/2014. “Elegir els membres de la comunitat 
universitària següents per formar part del Patronat de la 
Fundació General de la Universitat de València: 
 
. Daniel González Serisola. 
. Guillem Chismol Muñoz Caravaca. 
. Rafael Crespo García.” 

 
Punt 4. Elecció, si escau, de membres de la Comissió de Solidaritat amb el 
Tercer Món. Una Nau de Solidaritat (Comissió 0’7%). 
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta l’assumpte i 
indica que es tracta de renovar als representants estamentals. Fa la 
proposta següent: 
. Pablo Encarnación Martorell. Estudiant. 
. Carlos Javier López Benedi. PAS del SEDI. Treballa en el camp de la 
sostenibilitat.  
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. Elena Mut. PDI. Coopera en l’àmbit de programes de desenvolupament 
intern i extern i treballa molt activament en el Patronat Sud-Nord.  
Afegeix que aquestes persones tenen un perfil molt adequat i també una 
trajectòria important en l’àmbit de la cooperació i el desenvolupament.  
 
Finalment, felicita J. Miguel Soriano, Elvira Parafita i Trinidad Quixal per la 
seua tasca fins ara a la Comissió.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, amb els resultats següents: 
 
. Elena Mut Montalva (PDI Fac. C. Socials.) obté 44 vots a favor i 2 en 
blanc.  
. Carlos Javier López Benedi (PAS Sedi), obté 42 vots a favor i 4 en blanc. 
. Pablo Encarnación Martorell (Estudiant Fac. Dret) obté 42 vots a favor, 4 
en blanc.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 176/2014. “Elegir els membres de la comunitat 
universitària següents per formar part de la Comissió de 
Solidaritat amb el Tercer Món. Una Nau de solidaritat 
(Comissió 0’7%): 
 
. Elena Mut Montalva. PDI. Fac. C. Socials. 
. Carles Xavier López Benedi. PAS. Sedi 
. Pablo Encarnación Martorell. Estudiant. Fac. Dret.” 

 
Punt 5. Nomenament, 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. Indica que el dia 21 d’octubre es va reunir la Comissió de 
Professorat per a informar sobre el nomenament del professorat honorari 
següent: Emilia Salvador y J. Manuel Usera Mata, que tenen informe 
favorable del consell de departament corresponent i també sobre Manuel 
Costa Talens a qui falta l’informe del consell de departament. Proposa 
ajornar aquesta darrera proposta i demana votació per a les propostes 
informades favorablement pel consell de departament.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes.  
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. Emilia Salvador Esteban. Dept. Història Moderna, obté 43 vots a favor i 3 
en blanc.  
. Juan Manuel Usera Mata. Dept. Geologia, obté 43 vots a favor i 3 vots en 
blanc.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 177/2014. “Nomenar els catedràtics que tot seguit 
s’esmenten com a professora honorària i professor 
honorari de la Universitat de València: 
 
.  Emilia Salvador Esteban. Departament Història 
Moderna. 
. Juan Manuel Usera Mata. Departament Geologia.” 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de modificacions de plans d’estudi de títols de 
grau 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. Afegeix que la majoria de les modificacions es tracten 
d’actualitzacions de la memòria de verificació inicial a l’aplicació del 
Ministeri, però en alguns casos s’ha aprofitat per a incloure canvis en 
competències o activitats formatives i canvis d’adscripció d’assignatures a 
àrees de coneixement, com és el cas del grau de Química. En paral·lel 
s’han rebut propostes de modificacions del grau de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport, per a eliminar les proves físiques d’accés al grau; del grau 
de Sociologia, per a modificar competències, activitats formatives, 
metodologies docentes i sistemes d’avaluació i corregir errades, i del grau 
de Medicina, que demanen la incorporació de noves optatives: Reproducció 
Humana, Enfermetats rares, assignades a àrees que tenen superàvit 
docent i informe favorable del Servei de Recursos Humans PDI i de 
Medicina de la son, l’informe de viabilitat de la qual recomana no posar-la 
en marxa. Demana l’aprovació de totes les propostes, tret de l’optativa 
Medicina de la son.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Química indica que la docència de les àrees 
esmentades s’imparteixen en altres cursos i graus. Està d’acord mentre es 
respecte el que diu l’escrit presentat. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística indica que la viabilitat 
no està inclosa en el document Verifica, però s’ha de fer en paral·lel per a 
valorar l’oportunitat de les propostes i opina que cal deixar constància de 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 28 D’OCTUBRE DE 2014. 
 

-9- 

l’escrit de la Facultat però també de la consideració del Vicerectorat 
d’Estudis de Grau i del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (45 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 178/2014. “Modificar els plans d’estudi dels títols 
conduents a l’obtenció dels graus de la Universitat de 
València que s’hi indiquen, d’acord amb la documentació 
que s’adjunta coma annex.”Annex I. 

 
Punt 7. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de pla d’estudis del 
títol de graduat/da en Ciències Gastronòmiques per la Universitat de 
València, així com la seua adscripció a la Facultat de Farmàcia.  
 
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 Secretaria 
General. Indica que el Consell de Govern de 31 de març de 2014 va 
aprovar l’inici de l’expedient de creació del pla d’estudis en Ciències 
Gastronòmiques, així com la CEPE per a la seua elaboració, que ha treballat 
amb la voluntat i l’objectiu de fer un pla d’estudis seriós i viable. 
 
El pla ha estat un mes en exposició pública, de l’11 de setembre fins al 13 
d’octubre i s’han rebut dotze al·legacions, de les quals set han estat de 
l’àmbit de ciències i de ciències de la salut i cinc de l’àmbit de socials. 
S’han considerat pràcticament totes les al·legacions. En algunes 
assignatures s’ha canviat el creditatge, s’hi ha introduït l’assignatura de 
fisiologia i s’hi han canviat el nom i creditatge d’algunes assignatures.  
 
En paral·lel la CEPE ha treballat altres aspectes, com la viabilitat i els 
recursos materials especials. Com que no tenim cuines, s’ha treballat per 
fer convenis amb diferents entitats públiques, com ara la Universitat 
Politècnica de València, per a la participació de professorat i 
d’instal·lacions i la Conselleria d’Economia, Indústria i Turisme i Ocupació 
per a la utilització de les cuines del Centre de Turisme (CdT) de València. 
També s’ha treballat per a fer convenis a altre nivell amb la Federació 
Empresarial d’Hosteleria Valenciana, amb l’Acadèmia Valenciana de 
Gastronomia, que poden aportar contactes amb empreses per fer 
práctiques externes i s’han mantingut contactes amb els consells 
reguladors més pròxims (arrós, xufa…) i amb Mercavalencia. Segons 
l’informe de viabilitat, la majoria de les àrees tenen superàvit, però hi ha 
dues àrees: Tecnologia dels Aliments i Nutrició i Bromatologia que tenen 
dèficit i una elevada càrrega en aquest títol de grau. Hi calen 715 hores, 
que es podrien assumir amb quatre professors en diferents moments del 
grau.  
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La Comissió d’Estudis de grau ho va informar favorablement per 12 vots a 
favor, cap en contra i 4 abstencions. Ara cal lliurar el pla d’estudis a 
l’ANECA i seguir treballant per tancar tots els convenis en marxa. Desprès 
ho ha d’informar el Consell Social i finalment l’autoritzarà la Conselleria 
d’Educació.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Farmàcia, com a presidenta de la CEPE, agraeix 
la vicerectora el seu suport, impuls i dedicació i ho fa extensiu a l’Oficina 
de Pla d’estudis. També agraeix el treball intensiu de la CEPE. Indica que 
l’objectiu ha estat fer un grau seriós, que s’ han valorat les al·legacions i 
que han volgut que tinguera una projecció social, un enfoque científic i 
sanitari, a més, té una gran càrrega empresarial. Finalment, opina que serà 
un grau molt demandat pels agents socials.  
 
La degana de la Facultat de Dret també agraeix el treball que s’ha fet, 
però troba a faltar l’àrea de Ciències Polítiques en l’assignatura de 
Polítiques Públiques.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística contesta que s’ha 
inclòs com àrea afí i per això no consta a la documentació.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació se suma a les 
felicitacions abans manifestades i indica que atès el pla d’estudis i les 
invervencions anteriors, considera que la salvetat està més que justificada.  
 
El degà de la Facultat d’Economia agraeix l’esforç que s’ha fet i l’eficiència 
demostrada, ja que és un repte acadèmic molt important i de molta 
complexitat. Confia en el producte final i indica, com a professor 
d’economia, que dóna resposta a una necessitat emergent i en vistes al 
futur, hem de tenir flexibilitat perquè encara apareixeran nous estudis. 
Opina que aquesta és una prova de foc que hem superat molt bé.  
 
Dulce Contreras felicita la vicerectora i la presidenta de la CEPE. Està 
sorpresa pel treball tan bo que s’ha fet per fer front a una demanda molt 
actual.  
 
El president de la Junta de PDI també transmet la seua felicitació, però 
encara té el dubte de si calia un grau o no. També té dubtes sobre la 
relació entre públic i privat. Planteja una reflexió sobre si aquesta proposta 
és la demanda social més urgent que té la societat valenciana. Li sembla 
bé la consulta als agents socials privats, encara que també hi ha altres. 
Finalment, manifesta la seua preocupació perquè s’haja detectat un dèficit 
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estructural i es preveja la contractació de professorat extern. En resum, 
observa riscos i dubtes que caldria resoldre. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials felicita pel treball seriós i rigurós 
que s’ha fet, però té dubtes sobre la seua pertinença i la forma d’elaborar-
lo. Pel que fa a la pertinença, li sembla que els graus han de complir una 
funció que va més enllà del cobriment d’un vuit en el mercat i seria 
partidari d’un màster al que es poguera accedir des de diferents graus, ja 
que un màster és més flexible que l’estructura d’un grau. Indica que 
aquesta iniciativa no s’ha tingut en compte.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia opina que ens hem de 
felicitar per la implantació d’aquest grau, que suposa un pas endavant en 
el futur de les titulacions. És partidari d’innovar i està convençut que 
aquest grau no serà dolent per a la Universitat.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística agraeix les 
intervencions i l’esforç que ha fet la CEPE, així com els comentaris i 
al·legacions presentades en aquestos mesos, que han fet possible 
l’elaboració d’una grau de qualitat que ha anat millorant-se des de la seua 
concepció inicial. Indica que és un pla d’estudis diferent, amb una 
orientació de salut. D’altra banda, indica que la línia que hi ha entre un 
cicle formatiu o màster i un grau és difusa. Les titulacions més clàssiques 
ja estan fetes i considera que aquesta és una oportunitat per enllestir un 
grau com aquest. 
 
Pel que fa a la flexibilitat dels màsters esmentada abans, caldria una 
reflexió i, respecte de la relació públic-privat, indica que s’estan establint 
converses amb moltes entitats i no s’ha contactat amb cap entitat privada 
perquè forme part de la CEPE, sinó que s’ha fet una consulta igual que es 
fa amb col·legis i associacions professionals. 
 
Finalment indica, sobre l’al·lusió al professorat extern, que el decret que 
regula la seua participació en una titulació de grau és el mateix que el que 
regula al professorat extern dels màsters i que en aquesta Universitat 
sempre s’ha fet ús molt racional del professorat extern. D’altra banda, els 
convenis que s’estan tramitant amb entitats públiques suposen l’ús gratuït 
d’instal·lacions. 
 
El rector afegeix que tindrà en compte la proposta de la degana de la 
Facultat de Dret.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 38 
vots a favor, cap en contra i 6 abstencions, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 179/2014. “Aprovar el pla d’estudis conduent a 
l’obtenció del títol universitari de caràcter oficial de 
graduat/da en Ciències Gastronòmiques de la Universitat 
de València, que s’adjunta com a annex, i la seua 
adscripció a la Facultat de Farmàcia.” Annex II. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de modificació de memòries de verificació 
d’estudis de màster.  
 
La vicerectora de Postgrau presenta la proposta i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
tracta de la modificació de la memòria de verificació del màster en Dret 
Administratiu i de l’Administració Pública. És una actualització de la 
memòria de verificació a l’aplicació del Ministeri i el responsable és el 
departament de Dret Administratiu i Procesal.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 180/2014. “Modificar la memòria de verificació 
d’estudis del màster universitari en Dret Administratiu i 
de l’Administració Pública, que s’adjunta com a annex.” 
Annex III. 
 

Punt 9. 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. Es 
tracta de la modificació de la memòria de verificació del programa de 
doctorat d’Economia Social, Cooperatives i Entitats no lucratives. Es 
proposa modificar les classes de segon any, els complements de formació 
que comporten el pagament de taxes i les activitats formatives per 
substituir-les per altres del catàleg que oferta la Universitat.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jesús Olavarria proposa que s’estudie el tema de les taxes, ja que té 
dubtes que els estudiants hagen de pagar taxes pels complements de 
formació.  
 
La vicerectora de Postgrau indica que es tracta d’activitats a més del 
doctorat i apareixen en el decret de taxes, però s’estudiarà. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 181/2014. “Modificar la memòria de verificació 
del programa de doctorat en Economia Social 
(Cooperatives i Entitats no lucratives), que s’adjunta com 
a annex.” Annex IV. 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, del reglament regulador de convenis per a 
l’establiment de programes de doble titulació de màsters. 
 
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. 
Aquest assumpte ho han treballat conjuntament el Vicerectorat 
d’Internacionalització i Cooperació i el Vicerectorat de Postgrau. La 
comissió d’Estatuts i la Comissió d’Estudis de Postgrau ho han informat. Es 
tracta de donar l’oportunitat perquè els estudiants matriculats en estudis 
de màsters amb un programa de doble titulació amb altra universitat, 
puguen obtenir un segon títol, cursant les assignatures que figuren al 
conveni signat per ambdues institucions. L’òrgan responsable serà el que 
farà la proposta, s’hi establirà el nombre de places a intercanviar i una 
tabla d’equivalències entre les dues titulacions.  
 
Al final de la intervenció, la vicerectora indica que el text que está en 
l’Aula Virtual és el que va aprovar la Comissió d’Estudis de Postgrau i falta 
incloure els suggeriments de la Comissió d’Estatuts. 
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació agraeix a les comissions la 
tasca feta, que ha fet possible la presentació d’aquesta iniciativa.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Landete indica que a l’informe de la Comissió d’Estatuts es fa 
referència a l’informe de l’Assessoria Jurídica que troba a faltar.  
 
A continuació es lliura als membres del Consell l’informe de l’Assessoria 
Jurídica esmentat i també s’afegeix a la documentació de l’Aula Virtual.  
 
La vicerectora de Postgrau indica que alguns suggeriments s’han obviat. 
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació afegeix que es tracta de 
crear un model. 
 
Se sotmet a votació la proposta amb les modificacions proposades per la 
Comissió d’Estatuts. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (40 
vots a favor), es pren l’acord següent: 
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ACGUV 182/2014. “Aprovar el reglament regulador de 
convenis per a l’establiment de programes de doble 
titulació de màsters, que s’adjunta com a annex.” Annex 
V. 

 
Punt 11. Informe sobre el pla d’ordenació docent del professorat del curs 
2013-2014. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. El motiu de presentar aquest assumpte tant tard davant el 
Consell de Govern ha sigut doble: que no teniem accés a la ferramenta 
informàtica i, per tant, la revisió s’ha fet, en part, manualment pel Servei 
de Recursos Humans PDI i que els departaments han estat fent 
modificacions al POD fins al mes de juliol. Opina que aquests inconvenients 
s’han de subsanar. 
 
La Comissió de Professorat es va reunir el 18 de juliol amb les dades dels 
diferents departaments i prèviament ja s’havia reunit la Subcomissió 
Permanent de Professorat el 15 de maig, per a tractar els criteris de 
revisió, tenint en compte la dedicació de partida del professorat segons els 
sexennis reconeguts. Fa referència a les anomalies més freqüents 
detectades. Indica que el Comité d’Empresa ha emés informe favorable i la 
Junta de PDI ha estat més crítica. Afegeix que les compensacions internes 
dels departaments, es poden fer sempre que no suposen despeses 
addicionals. Proposa que s’aprove el POD amb el compromís i l’objectiu de 
fer la revisió del proper POD en el mes de novembre o desembre. Demana 
la col·laboració dels departaments. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que el sentit de l’informe del POD és 
detectar anomalies i corregir-les. Si es presenta ara, la segona utilitat 
desapareix. En qualsevol cas, opina que hem millorat i s’haurien de buscar 
mecanismes perquè la revisió es faça en temps per poder corregir les 
anomalies. En vistes al futur, l’informe de la Comissió de Professorat marca 
criteris a partir dels quals es detecten incidències. S’hauria d’intentar que 
l’informe fòra el més homogeni possible i no fer informes separats per 
cada col·lectiu, sinó fer un informe conjunt, assumint les responsabilitats 
que pertoquen. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat està totalment 
d’acord que es coordinen els informes. Pel que fa a les anomalies, la 
Comissió de Professorat prefereix que es mostren les incidències. 
Respecte del criteri del nombre d’hores de docència, la majoria dels 
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departaments ho han justificat. Anuncia que, en vistes al proper POD, es 
podrien establir a més de criteris quantitatius, altres criteris qualitatius per 
tal de no considerar com anomalies les incidències que intenten afavorir la 
coherència acadèmica.  
 
Fuensanta Doménech anuncia que la ferramenta informàtica estarà 
enllestida per a la revisió del proper POD. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia es compromet que es 
presente l’informe del departament d’Infermeria que encara no hi és.  
 
Jesús Olavarria indica que li sembla que el resultat de l’informe, en general, 
és molt positiu. Posa en relleu la dificultat de la revisió del POD i més 
encara de forma manual. També li sembla bé que s’avançe al mes de 
novembre, però cal tenir en compte que es farà sobre dades provisionals. 
Pel que fa a introduir-hi criteris qualitatius, li sembla correcte però amb 
molta cura, ja que en aquesta Universitat les excepcions es converteixen 
en regles. És partidari de tenir criteris quantitatius en lloc d’excepcions 
qualitatives.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat li aclareix que es 
tracta de tenir criteris qualitatius quan els departaments informen sobre 
els criteris quantitatius i que no es tracta de fer excepcions. 
 
Luis Antolín indica que quan es produeix un incident es produeix una 
situació complexa. Sol·licita que hi haja un foro on debatre sobre això, 
sobretot quan es preveja algun problema.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica hi ha un lleuger 
dèficit pendent de revisar de grups de màster i de grau. Encara que cada 
vegada els departaments fan una OCA més ajustada, no ens poden arriscar 
a tenir fluctuacions de 400 hores en alguns casos. Cal assolir un petit 
dèficit, ja que abans de revisar la matrícula, que es pot subsanar després, 
en el segon quadrimestre. Les contractacions temporals s’han de justificar 
per necessitats de l’alumnat.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 183/2014. “Aprovar el Pla d’Ordenació Docente 
dels departaments de la Universitat de València, 
corresponent al curs acadèmic 2013/2014 i fer seu 
l’informe de la Comissió de Professorat que s’adjunta com 
a annex.” Annex VI. 
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Punt 12. Aprovació, si escau, de Criteris per a l’elaboració de l’oferta de 
curs acadèmic 2015/2016 dels ensenyaments de grau i de màster. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Indica que aquesta proposta es va consensuar abans de 
passar a la Comissió de Postgrau. Fa un resum de les modificacions 
introduïdes respecte d’anys anteriors: 

- Es fa menció expressa a l’ACGUV 216/2013, de 27 de novembre, 
sobre àrees afins, a fi d’elaborar una oferta de curs acadèmic el més 
equilibrada possible amb els recursos que disposen les àrees de 
coneixement. 

- En l’aparatat de Disposicions comunes, apartat c) Treball fi de grau 
o màster, es pren com a referència per a calcular la càrrega docent 
la matrícula a 15 de novembre, es farà una revisió a 31 de maig per 
si hi haguera qualsevol canvi en el nombre de matriculats i fóra 
necessari ajustar la distribució de la càrrega docent. 

- En l’apartat de Gestió de matrícula, s’introdueix un límit de 15 
estudiants per a grups de baixa matrícula.  

- En l’apartat de Llengües, s’incrementa el percentatge de docència 
en valencià al 34% en compliment del Pla d’increment de docència 
en valencià. 

- En Ensenyaments de màster, s’inclou l’apartat 3 sobre matrícula 
mínima en el darrer curs o mitjana en els cursos 2013-14 i 2014-15 
de 12 estudiants de nou ingrés. 

 
Proposa que conste en acta la justificació de la degana de la Facultat de 
Dret següent: 
 
“La Degana de la Facultad de Dret demana que es modifique l’apartat 
2.4.2 dels Criteris per a l’el.laboració de l’OCA del curs acadèmic 
2015/2016, afegint l’expressió “Llevat d’excepció justificada” al 
començament del paràgraf, argumentant que en el Grau de Dret és molt 
improvable que s’arrive al 34% de docència en valencià, donat el gran 
nombre de grups, mentre que la resta de titulacions que gestiona la 
Facultat de Dret sí hi arribaran. 
Fa aquesta proposta donat que el cas no podría enquadrar-se en la 
disposició 2.4.5, que es refereix a titulacions que tingueren un 
percentatge de docència en valencià en el curs anterior inferior al 31% en 
les que es propose un augment superior en 5 punts percentuals o el mínim 
necessari per a arribar al 34%. 
La Comissió de Professorat decideix per unanimitat no incorporar l’esmena 
al text per considerar que aqueixa expressió introduiria inseguretat 
jurídica. No obstant això, en cas de produir-se la situació avançada per la 
degana, la Comissió considera que es podria justificar excepcionalment no 
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arribar a assolir l’esmentat percentatge, tenint en compte les 
circunstàncies concurrents”.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jesús Olavarria anuncia la seua abstenció, perquè es continue el còmput 
d’hores presencials. Opina que és pervers, no respon a la realitat i s’hauria 
de canviar. Observa que les modificacions proposades suposarien un 
augment d’hores i és difícil d’admetre, però en fa referència perquè es 
reconega tot el treball del professorat.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Sociales posa en relleu que s’ha fet una 
oferta mínima de cursos d’adaptació i, pel que fa a un major 
reconeixement en el POD de les tutories de pràctiques externes, es 
requereixen més recursos i el tema hauria de tornar a la comissió per 
estudiar-lo amb cura. 
 
El president de la Junta de PDI opina que no ha d’haver-hi docència oculta. 
S’hauria de comptar tota la presencialitat, encara que és conscient de les 
dificultats que comporta. 
 
Santiago Renard indica que hi ha coses que depenen de la conjuntura 
econòmica, però el document d’OCA, atesa la diversitat de les titulacions, 
en alguns detalls és excesivament reglamentista i, a més, opina que 
contravé normativa, per exemple quan parla d’hores en punt o mitges 
hores.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat anuncia que el debat 
sobre la tutotització de les pràctiques externes anirà a Comissió de 
Professorat. D’altra banda, indica a Santiago Renard que no ha rebut cap 
queixa i, per tant, si no hi ha reclamacions, proposa que no es modifique.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 184/2014. “Aprovar els criteris per a l’elaboració 
de l’oferta del curs acadèmic 2015/2016 dels ensenyaments 
de grau i de màster, que s’adjunten com a annex.” Annex 
VII.  

 
Punt 13. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial, el vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació i la secretària general presenten les 
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propostes corresponents a la seua àrea de treball i fan referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 185/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Cullera i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta  com a annex.” Annex VIII. 

 
ACGUV 186/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Vinalesa i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta  com a annex.” Annex IX. 

 
ACGUV 187/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Dongguk University (Korea 
del Sud) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta  com a annex.”Annex X. 

 
ACGUV 188/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Tecnológica El 
Chocó (Colombia) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta  com a annex.” Annex 
XI. 

 
ACGUV 189/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la National Tsing Hua 
University (Taiwan, R.D.C) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta  com a annex.” 
Annex XII. 

 
ACGUV 190/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Internacional 
(Mèxic) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta  com a annex.” Annex XIII. 

 
ACGUV 191/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Autónoma de 
Chile (Chile) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta  com a annex.”Annex XIV. 

 
ACGUV 192/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad 
iberoaméricana (Reública Dominicana) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta  com a 
annex.” Annex XV. 
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ACGUV 193/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Université Libre de Tunis 
(Tunis) i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta  com a annex.” Annex XVI. 

 
ACGUV 194/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat de Sakarya 
(Turquia) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta  com a annex.” Annex XVII. 

 
ACGUV 195/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Nacional de 
Tumbes (Perú) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta  com a annex.”Annex 
XVIII. 

 
ACGUV 196/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Myongji University (Seül, 
Corea) i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta  com a annex.” Annex XIX. 

 
ACGUV 197/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Institut Mèdic Valencià i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta  com a annex.” Annex XX. 

 
Punt 14. Inici, si escau, de l’expedient de creació de l’Institut 
Interuniversitari de Reconeixement Molecular i Desenvolupament 
Tecnològic.  
 
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 Universitat de 
València. La Comissió d’Investigació ja ho ha informat i l’ANEP també.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 198/2014. “Aprovar l’inici de l’expedient de 
creació de l’Institut Interuniversitari de Reconeixement 
Molecular i Desenvolupament Tecnològic, la 
documentació del qual s’adjunta com a annex, i en 
compliment de l’art. 53 dels Estatuts, obrir el període 
d’informació pública.” Annex XXI. 
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Punt 15. Informe de la Gerència sobre la situació econòmica i financera de 
la Universitat de València al setembre de 2014. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a l’informe que es lliura als 
membres del Consell de Govern en aquesta sessió i que s’adjunta com 
annex XXII d’aquesta acta. Indica que, des del punt de vista de tresoreria, 
la situació d’enguany ha millorat, ja que els mercats financers estan en 
forma i no s’han produït tensions. No obstant això, en el mes de maig es 
van renovar les pòlisses de crèdit amb Bankia i el Banc de Santander i s’ha 
subcrit una altra de nova.  
 
La Generalitat ha atès regularment els pagaments i per això no s’han 
produït tensions. Les perspectives en vistes al final d’any són: 

- que la Generalitat es va comprometre a pagar les mensualitats 
endarrerides en anys anteriors. Les previsions del deute de la 
Generalitat seran exactament igual que les d’anteriors anys.  

- Pel que fa al calendari de pagaments del deute antic, fa un temps 
que es busca una solució. Estem en una situació d’incompliment 
flagrant per part de la Generalitat, amb una salvetat als informes 
d’auditoria sobre els comptes anuals de la Universitat. 

 
Es constata una rebaixa del pressupost any rere any i hem d’evitar una 
confrontació social entre la Generalitat i el Consell Social.  
La proposta al voltant del conveni de 2008 es troba condicionada, ja que 
és difícil que la Generalitat es puga fer càrrec dels pagaments i les 
despeses. Les despeses financeres afecten a tres universitats públiques 
valencianes que són les que tenen pólisses de crèdit subscrites.  
 
El document que es tractarà en el punt següent es basa en una traslació 
del deute financer de les universitats susceptible de fer-ho a la Generalitat 
i una compensació d’infraestructures, les quantitats de les quals 
apareixeran en el pressupost de 2015. Els prèstecs de titularitat estatal no 
s’hi han pogut negociar. Per tant, la proposta consisteix a comprometre’s i 
fer pressió junts. 
 
D’altra banda indica que el percentatge d’execució de despeses és del 
54% i el d’ingressos, del 73%. El balanç pressupostari és positiu encara 
que hem tingut una alta devolució de rebuts de matrícula.  
 
Anuncia que la nòmina d’aquest mes es pagarà al 30 d’octubre i el 28 de 
novembre es pagarà la nòmina dels mes següent. Pel desembre, la paga 
extraordinària es pagarà el dia 22 i la mensualitat el 30. 
 
Pel que fa al pressupost de 2015, serà igual o lleugerament inferior i es 
congelarà la disponibilitat pressupostària. La Generalitat consignarà 2’4 
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milions d’euros per fer front als 44 dies devengats de la paga 
extraordinària que ens devia. Recomana que aquesta quantitat es pague 
pel gener, perquè si es paga abans, degut a l’impacte dels impostos, una 
part del personal, no inferior al 20%, es quedaria sense paga. A més indica 
que en el pressupost del 2015 es faran les previsions necessàries per 
atendre la carrera professional del PAS, sempre que hi haja acord de la 
Mesa Negociadora, ja que la Generalitat ha deixat fora les universitats 
públiques valencianes.  
 
En resum, indica que tenim crèdit suficient per fer-nos càrrec de les 
nostres previsions i també tresoreria per no patir angoixa fins a final d’any 
i anuncia que el resultat del pressupost serà de superàvit.  
 
Els membres del Consell de Govern queden assabentats de l’informe 
presentat pel gerent.  
 
Punt 16. Autorització, si escau, per a la modificació del conveni subscrit 
amb la Conselleria d’Educació per al finançament de despeses corrents i 
d’inversió.  
 
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. Afegeix que s’ha fet un grup de treball amb representants de les 
cinc universitats públiques valencianes, Conselleria d’Educació i d’Hisenda. 
Reconeix la dificultat per a arribar a un acord, que considera que és bo. El 
contingut de l’acord és el mateix per a totes les universitats públiques 
valencianes, amb la peculiaritat financera de cada universitat. Indica que el 
conveni es va subscriure pel 2008, que es va modificar al 2011 i es va 
incomplir. Aquesta nova modificació abasta fins al 2022 i suposa que la 
Generalitat assumesca una part del deute de la Universitat de València a 
més d’una clínica veterinària i es farà una reprogramació dels pagaments. 
Finalment, demana el vist-i-plau dels membres del Consell per a la 
signatura del conveni proposat.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que aquesta proposta suposa un 
pas endavant i agraeix els membres de l’equip econòmic el treball que han 
fet, encara que el problema no està resolt.  
 
El president de la Junta de PDI opina que ha baixat la pressió sobre la 
universitat i les previsions resolen algunes coses. Fa una valoració política, 
ja que la proposta no és independent de l’any electoral que s’apropa ni de 
la possibilitat de passar el tèstic a un govern posterior.  
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 28 D’OCTUBRE DE 2014. 
 

-22- 

D’altra banda, recorda la part de la paga corresponent al professorat que 
encara es deu i que s’hauria de resoldre, ja que dins de pocs dies es 
complirà l’aniversari. Demana que es fixe un calendari de pagaments. 
 
Jesús Olavarria indica respecte de l’informe, que les previsions per al 2015 
són que segueix baixant el pressupost, que hi haurà menys ingressos per 
contractes en investigació i que s’incrementaran les despeses financeres 
per atendre als pagaments ordinaris. Demana aclariments.  
 
Pel que fa a l’acord, valora que es tracta d’un bon acord, però la 
Generalitat ha incomplit any rere any el seu pagament. Sembla que ens 
tenim que fiar de la bona voluntat de la Generalitat. 
 
Respecte de les inversions, s’ha donat prioritat a la Clínica Veterinària. 
Assabenta que si la Generalitat incompleix l’acord, es tractaria d’un 
malíssim acord. Fins al 31 de desembre no ho podem saber. 
 
El gerent contesta que l’opinió institucional és que el proper any serà 
delicat, des del punt de vista de la tresoreria de la Generalitat. Pel que fa a 
la confiança esmentada, demana cautela i prudència.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació felicita per la tasca feta en 
aquests mesos.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística indica, pel que fa a la 
Clínica Veterinària, que fa un any que es va plantejar la inversió. Per tant, 
els 13 milions d’euros es destinaran a una clínica, no pas a una facultat.  
 
El rector indica que l’escenari del sistema públic universitari és molt 
asimètric, no sols per l’antiguitat, sinó per la grandària, i evolució històrica, 
econòmica i financera dels centres. S’hi han configurat dos nivells: 
. La Universitat Politècnica de València i la Universitat de València, que han 
hagut de fer front als incompliments de la Generalitat mitjançant la 
subscripció de pòlisses de crèdit. 
. La Universitat Jaume I i la Universitat Miguel Hernández que tenen una 
reserva econòmica per fer front a les seues despeses. 
 
Tot això lligat a l’estrès que suposa el deute antic, s’ha constituït una 
percepció de desànim, ja que passen els anys sense que cobrem els 
deutes. La possibilitat que ara es presenta és arriscada, però la fòrmula 
que ja apuntava el degà de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació, topetava amb l’inconvenient de les dues universitats amb 
més deutes, la qual cosa fa que es produesquen els incompliments. Indica 
que totes les negociacions s’han fet conjuntament i no s’ha volgut arribar 
a un trencament. Succesivament, els rectors han valorat la coherència i la 
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convergència de les universitats. És un mecanisme de defensa, ja que units 
ens defensem millor.  
 
Pel que fa a la Clínica Veterinària, aclareix que prioritari no vol dir ni 
exclusiu ni excloent. Demana el suport i l’autorització d’aquest Consell de 
Govern per a la signatura del conveni i dóna les gràcies a tots els equips 
de direcció i rectors anteriors que han volgut millorar el finançament de la 
Universitat.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es a fa a mà alçada i per 
unananimitat (33 vots a favor), es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 199/2014. “Autoritzar la modificació del conveni 
subscrit el 26 de maig de 2008 amb la Conselleria 
d’Educació per al finançament de despeses corrents i 
d’inversió, modificat el 10 d’octubre de 2011, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XXIII. 

 
Punt 17. Aprovació, si escau, de la comissió assessora del Consell de 
Govern de pràctiques externes.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta l’assumpte i 
indica que en l’acta del darrer Consell de Govern, el representant dels 
estudiants, Guillem Chismol, va demanar la creació de comissions 
assessores del Consell de Govern per a estudiar el tema de les pràctiques 
externes. El que es presenta ara és la proposta de nomenament d’una 
comissió assessora per a estudiar aquest assumpte, que reflectesca la 
política fins ara sobre les pràctiques externes i la normativa vigent i que 
contemple la figura del coordinador de pràctiques externes de centre. 
Presenta la proposta de composició i afegeix que aquesta comissió hauria 
de començar a treballar el més prompte possible.  
 
El delegat del rector per als estudiants indica que la subcomissió d’Estudis 
tractarà sobre les col·laboracions dels estudiants en els serveis de la 
Universitat, que començarà a treballar pel novembre i compta amb la 
participació dels sindicats i de la Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI demana que també en la comissió 
proposada per la vicerectora es compte amb la participació del sindicats i 
proposa que la composició es deixe oberta, la qual cosa accepta la 
vicerectora. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 200/2014. “Crear una comissió assessora del 
Consell de Govern per a estudiar i debatre sobre les 
pràctiques externes, amb la composició següent: 
 
. Vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística o 
persona en qui delegue. 
. Vicerectora de Postgrau, o persona en qui delegue. 
. Coordinadors de práctiques de centres. 
. Gerent. 
. Delegat del rector per a estudiants. 
. cinc representants d’estudiants en el Consell de Govern. 
. Cap del Servei d’Estudiants. 
. Cap del Servei de Postgrau. 
. Cap del Servei de Relacions Internacionals.  
. Representació sindical (a determinar).” 

 
Punt 18. Torn obert de paraules.  
 
El president de la Junta de PDI demana que es revise la baremació per a la 
memòria d’investigació.  
 
Guillem Chismol indica que la representació estudiantil en els diferents 
òrgans universitaris és fluixa. La representació en el Claustre és molt 
marginal i demana una reflexió al voltant de la participació política dels 
estudiants en els órgans universitaris.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació intervé en nom 
de la degana de la Facultat de Geografia i Història per fer al·lusió a la forta 
pressió policial en les facultats el dia de la vaga.  
 
D’altra banda presenta l’escrit següent d’un col·lectiu de professorat 
acreditat, concretament dels acreditats a càtedra, de reivindicació de la 
plataforma que han format i que sol·liciten un compromís ferm del Consell 
de Govern de la defensa dels seus interessos: 
 
“AL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: 
 
La Plataforma de Professores i Professors Acreditats a Càtedra de la 
Universitat de València és un dels col·lectius d’acreditats a càtedra dels 
més nombrosos d’Espanya, la qual cosa és reflex, sense dubte, de la 
qualitat i prestigi de la nostra Universitat. Aquesta Plataforma està 
integrada dins la Plataforma Nacional de Profesoras y Profesores 
Acreditados a Cátedra que a nivell de l’Estat espanyol està mantenint 
converses i realitzant negociacions amb els Ministeris d’Educació, 
d’Economia i d’Hisenda per tal que siga atesa per fi la principal 
reivindicació d’aquest col·lectiu, la consideració de que aquestes places 
no són places de nova creació que computen en la taxa de reposició, sinó 
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una promoció d’aquells que ocupen una plaça funcionarial com a 
Professors Titulars d’Universitat. 
Estimem imprescindible comptar en aquest moment amb el recolzament 
de la Universitat a la que pertanyem i amb un compromís explícit d’aquest 
òrgan de govern i del Consell de Direcció de la Universitat de València en la 
defensa davant totes les instàncies i institucions d’aquesta pretensió 
legítima dels Professors i Professores acreditats a Càtedra. 
Demanem també a la nostra Universitat, ací representada, un compromís 
ferm en la defensa dels interessos d’aquest col·lectiu dins de la nostra 
institució, i, per tant, sol·licitem: 
Primer: Una distribució de les places que la Universitat podrà convocar 
enguany, dins del que permet l’elevació de la taxa de reposició al 50%, que 
integre a aquest col·lectiu, valorant també el fet que no s’hagués reservat 
per a ell cap plaça en convocatòries anteriors. 
Segon: Fermesa en la defensa dels nostres interessos, i dels criteris 
aprovats per la Comissió de Professorat, en l’àmbit de la Mesa 
Negociadora. 
Tercer: Que es publique el llistat de professores i professors acreditats a 
càtedra en la nostra Universitat, com s’ha fet amb altres col·lectius, 
indicant la data d’acreditació, afavorint així la transparència que deu 
caracteritzar la nostra institució.” 
 
Dulce Contreras vol deixar constància de la mort ahir d’una jove iraniana 
condenada per matar al seu violador, quan tenia 19 anys. 
 
La degana de la Facultat de Dret demana que es revise el Reglament de 
qualificacions en la part dels màsters, la qual cosa accepta la vicerectora 
de Postgrau. 
 
El delegat del rector per als estudiants respon Guillem Chismol que els 
estudiants i el govern universitari són corresponsables per a estudiar i 
negociar. En el Consell de Govern hi ha cinc representants dels estudiants, 
amb veu i vot i reconeix que s’ha fet un bon treball, ja que han aconseguit 
moltes coses. Pel que fa a la pressió policial, ja s’ha transmès a la 
Subdelegació de govern que la presència policial era excessiva. 
 
El rector demana a la Unitat d’Igualtat que faça un escrit de rebuig per la 
mort de la jove iraniana. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica indica que dins de la 
Comissió d’Investigació hi ha dues comissions, que estudiaran el tema de la 
memòria d’investigació. 
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I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
14,45 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez.  
 
 
 
 
 
 


