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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 26 de novembre de 2014, a les 9’30 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 
 
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: 
Daniel Jorques Jiménez 
 
Representant departaments: 
Jesús Olavarria Iglesia 
 
Representant departaments: José 
Manuel Claver Iborra 
 
Representant Instituts 
universitaris: José María Peiró Silla 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María José 
Lorente Carchano 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac.CAFE: Luís Antolín Jimeno 
 
PDI ETSE: José Rafael Magdalena 
Benedicto. 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Nuría María Tabanera García 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 
PDI Fac. Física: Enric Josep Valor 
Micó. 
 

PDI Fac. Filosofia i C. Ed.: Vicent 
Horcas López. 
 
PDI Fac. Farmàcia: José Gorgues 
Zamora 
 
Personal Investig. En formació 
Fac. Dret: Ana Isabel Blanco 
García. 
 
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: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
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 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques 
(en funcions): Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 

Coordinador AGE: Jordi Caparrós 
Gutiérrez 
 
Absències justificades: 
 
Vicerectora d’Investigació i 
Política Científica: Pilar Campins 
Falcó. 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
Convidat:  
 
President de la Junta Electoral: 
Carlos L. Alfonso Mellado 
 

 
 

--------------- 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 28 
d’octubre de 2014. 
 
El rector presenta el tema 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 201/2014. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 28 d’octubre de 2014. ” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
. Dr. Juli Hurtado Llopis, professor del departament de Didàctica de 
l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal i responsable de les pràctiques a la 
Facultat de Magisteri.  
 
. Dr. Antoni M. Badia i Magarit, doctor honoris causa de la Universitat de 
València, investit a l’any 2003.  
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. Dra. Cristina Civera Mollà, directora del Servei d’Extensió Universitària i 
professora del departament de Psicologia Bàsica.  
 
En l’apartat de les felicitacions, felicita: 
 
. El Dr. Antonio Pellicer, catedràtic d’Obstetricia i Ginecologia, per obtenir 
el premi de l’Acadèmia Nacional de Medicina de França, guardó “Jacques 
Salat-Broux”.  
 
. El Dr. Gabriel Navarro Ortega, catedràtic d’Àlgebra, per rebre el guardó 
de l’American Mathematical Society la seua AMS Class of Fellows de 2015. 
 
. El grup de recerca de la Universitat de València, dirigit pel catedràtic de 
Geografia Dr. Jorge Hermosilla, per recuperar en el marc d’un projecte 
pioner sobre patrimoni hidràulic en territori tunisià, una galeria d’aigua al 
Guettar (Gafsa). 
 
. El Sr. Antonio Rial, periodista científic, per rebre el guardó del 20è premi 
europeu de divulgació científica Estudi General amb l’assaig Repensar el 
cervell.  
 
. El grup d’investigació de l’Observatori Astronòmic per la seua participació 
en el grup internacional en descobrir els primers llampecs des d’un forat 
negre a partir de l’erupció amb les variacions de lluentor més potents en 
un objecte extragalàctic, mai observades fins a l’actualitat. Els resultats de 
la recerca d’aquest fortíssim fenomen de rajos gamma en la galàxia IC 310 
s’han publicat a la revista Science. 
 
A continuació comunica que la Universitat de València s’ha adherit al Pacte 
contra la pobresa infantil i també demana el suport dels membres del 
Consell de Govern per a comunicar el nostre suport a la resintonització de 
la televisió pública valenciana, igual que la resta d’universitats públiques 
valencianes que també donen el seu suport. 
 
Informa que el patronat del Col·legi Major Albalat, centre adscrit de la 
Universitat de València, ha proposat el nomenament de director del 
Col·legi a favor d’Arturo Torres García. D’acord amb la normativa de la 
nostra Universitat (art. 4 de les Bases reguladores de l’adscripció de 
col·legis majors de 1995, que desenvolupa l’art. 67 dels Estatuts), el 
director serà nomenat pel rector a proposta de l’entitat titular del col·legi, 
oït el Consell de Govern.  
 
S’han signat els convenis següents: 
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. Conveni de col·laboració entre la Caixa Popular i la Universitat de 
València per a la realització d’accions formatives en el territori. 
. conveni convocatòria Formación en África entre l’Obra social La Caixa i 
les entitats FGUV i CERAI. 
 
En l’apartat de convocatòries, actes i congressos, han tingut lloc els 
següents: 
 
. La CRUE ha organitzat conjuntament amb l’embaixada de Russia a 
Espanya una trobada entre les universitats dels dos països per a plantejar 
l’intercanvi d’estudiants.  
. L’Assemblea General de la CRUE es va reunir per tractar sobre la relació 
amb CEDRO. 
. Acte de graduació d’estudiants europeus que han cursat els màsters del 
Programa Climate Kic, al Botànic.  
. Acte del 30 aniversari de la Facultat de Psicologia. 
. Acte de celebració del cinquè aniversari del Parc Científic, amb 
assistència del director de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia, Sr. 
José Manuel Leceta i D. Román Arjona, economista en cap de la Direcció 
General de Recerca i Innovació de la Comissió Europea. 
. Congrès Internacional de Bioètica a l’Aula Magna de la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l’Educació. 
. Visita a l’Escola Universitària La Fe, acompanyat de la vicerectora 
d’Estudis i Política Lingüística, la vicerectora de Postgrau, el vicerector de 
Polítiques de Formació i Qualitat Educativa i el delegat del rector per a la 
docència en centres assistencials, Dr. José Mª Almerich.  
. Lliurament dels premis Emprenjove 2014, a l’Ateneu Mercantil. 
. Acte en record d’Ernest Lluch, a la Facultat d’Economia.  
. Inauguració del quinzè congrès internacional de la Sociedad Española de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura, al Paranimf de la Universitat 
Politècnica de Valencia.  
. Congrès internacional de la Asociación Hispánica de la Literatura 
Medieval, al Saló d’Actes Sanchis Guarner. 
. Inauguració del segon congrès amb la Federació d’Instituts d’Estudis 
Comarcals Valencians (FIECOV) i el Vicerectorat de Participació i Projecció 
Territorial al Saló Sanchis Guarner de la Facultat de Filosofia.  
. Investidura del Dr. Kenneth Ray Bain com a doctor honoris causa de la 
Universitat de València i investidura dels nous doctors del curs acadèmic 
2013/2014. 
. Inauguració del novè Fòrum d’Ocupació (OPAL) de la Universitat avui en 
el Campus de Blasco Ibañez i demà en el Campus de Burjassot.  
. Acte institucional del dia internacional de l’eliminació de la violència 
contra les dones, inauguració d’exposició i conferència de la professora 
Dra. Paz Lloria García, del departament de Dret Penal.  



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 26 DE NOVEMBRE DE 2014. 
 

-6- 

. La publicació US News ha editat per primera vegada el seu rànquing de 
les millors universitats a nivell global, que situa a la Universitat de València 
com la quarta institució acadèmica espanyola amb una puntuació de 42.3, 
desprès de les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona i 
Autònoma de Madrid.  
A l’àmbit espanyol, el rànquing mundial sols comprèn dotze universitats i 
la Universitat de Barcelona es troba en la posició 96 (56.9 punts) com a la 
primera de les espanyoles.  
Entre els diferents valors en què US News llista les universitats, la 
Universitat de València destaca en col·laboració internacional  (posició 
147), el nombre total de citacions (posició 205) i el nombre total de 
publicacions (posició 213). També formem part de dos rànquings per 
matèries, concretament en Ciències Agricoles i Química, ostentant les 
posicions 38 i 90 respectivament. A més, estem situats en la posició 107 
a Europa i en la 256 en l’ambit mundial.  
 
Finalment, el rector cedeix la paraula al president de la Junta Electoral, 
Carlos Alfonso, perquè informe dels resultats de les darreres eleccions.  
 
El president de la Junta Electoral indica que tota la informació està penjada 
a la pàgina web de la Junta Electoral. No hi ha hagut incidències 
importants ni en les eleccions a Claustre ni en les eleccions de renovació 
de les Juntes de Centre. Tan sols una més destacable en les eleccions a 
Claustre de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, que com a 
conseqüència, s’hauran de repetir les eleccions. Fa referència a l’informe 
que es lliura als membres del Consell en aquesta sessió i que s’adjunta com 
a annex I a aquesta acta. Indica que en les eleccions d’estudiants s’ha 
implantat l’ús d’eines informàtiques que ha funcionat raonablement bé i es 
podrà estendre a altres col·lectius, ja que la idea és avançar. Està satisfet 
amb els mitjans informàtics emprats.  
 
El rector felicita les persones que han participat en el procès per la seua 
tasca i també felicita a tots els claustrals elegits, representants de 
diferents col·lectius i especialment les candidatures d’estudiants més 
votades: el BEA que ha obtingut 28 claustrals i Acontracorrent, 13 
claustrals. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Laura Peris dóna les gràcies per les felicitacions i per l’aprovació del 
Reglament Electoral General i fa dos incisos: la reclamació del col·legi 
d’estudiants de Magisteri que porta anys demanant una taula electoral en 
l’antigua Escola de Magisteri i que està en desacord amb l’afirmació del 
president de la Junta Electoral que no hi ha hagut incidències remarcables 
en les eleccions. Demana una reflexió, ja que hi ha persones que es creuen 
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el procès democràtic i per això han presentat el seu programa front als 
que es dediquen a regalar entrades per a discoteques a canvi de vots. 
Indica que hi ha hagut falta d’ètica i compra de vots i es pregunta què 
necessita la Junta Electoral per a reconeixer-ho. A la Facultat d’Economia 
hi hagueren reclamacions, però no han estat ateses. 
 
Rubén Fernández està d’acord amb la intervenció anterior i a més indica 
s’han fet promeses en nom del degà de la Facultat d’Economia, 
evidentment falses. Hi ha gent que se sent enganyada i li sembla molt trist 
que el president de la Junta Electoral diga que sols hi ha hagut incidències 
menors. Opina que si som una universitat democràtica, hem de traballar 
aquests aspectes perquè no resten impunes. Demana solucions i que no es 
deixe córrer aquest assumpte.  
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que efectivament a mig matí del 
dia de les eleccions es lliuraren missatges falsos en les xarxes socials i li 
sembla molt greu. 
 
El president de la Junta Electoral contesta que la Junta Electoral no té cap 
informació d’aquests assumptes. No s’han presentat reclamacions ni 
informacions de la Junta Electoral del centre. De la Facultat d’Economia 
sols hi ha hagut una reclamació sobre el logo d’una candidatura i altra 
sobre una festa universitària en el Campus de Burjassot, que era legal. Si 
s’hagueren presentat reclamacions d’anomalies i proves, s’hagueren anulat 
els processos, com ja s’ha fet en alguna ocasió, però la Junta Electoral no 
pot actuar si no es presenten reclamacions.  
 
El degà de la Facultat de Química demana aclariments sobre la mesa a 
l’antiga Escola de Magisteri. 
 
El president de la Junta Electoral indica que alguns centres han tingut 
mesa electoral i que la solució donada no li agrada però és raonable. La 
decisió de posar taules electorals en les eleccions a Claustre depèn del 
responsable electoral de cada centre.  
 
Enric Valor fa constar que s’ha detectat algun problema amb el vot 
anticipat, ja que faltan identificacions i no se sap qui vota.  
 
El president de la Junta Electoral contesta que cal fer una dil·ligència i 
posar un número identificatiu, però alguns centre no ho han fet.  
 
Laura Peris insisteix en el tema de la possible compra de vots i pregunta si 
es podria fer alguna cosa si es presentaren grabacions del que s’ofereix a 
canvi de vots. 
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El president de la Junta Electoral indica que aixó també forma part de la 
campanya electoral i que depèn de la quantitat de recursos que tinga cada 
col·lectiu. 
 
Punt 3. 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. Es tracta de la proposta a favor de Manuel Costa Talens, que 
es va retirar de l’anterior Consell de Govern per la falta de l’acord 
corresponent del centre. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, amb el resultat següent: 35 vots 
a favor, i 1 vot en blanc.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 202/2014. “Nomenar al catedràtic d’universitat, 
Manuel Costa Talens, com a professor honorari de la 
Universitat de València. ” 

 
 Punt 4. Aprovació, si escau, de canvi de denominació del Departament 
d’Òptica.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Afegeix que la Comissió de Professorat ho ha informat 
favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 203/2014. “Aprovar el canvi de denominació del 
Departament d’Òptica que passa a denominar-se 
Departament d’Òptica i Optometria i Ciències de la 
Visió.” 

 
Punt 5. Informe sobre comissions de serveis.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. 
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 204/2014. “Concedir comissió de serveis a favor 
del professor Vicente Carratalá Deval, adscrit al 
departament d’Educació Física i Esportiva de la 
Universitat de València per a prestar els seus serveis a la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, des de l’1 de 
novembre de 2014 fins al 30 d’abril de 2015.” 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de perfil i tribunal de plaça de professorat 
contractat doctor del departament de Matemàtica Aplicada. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Afegeix que la plaça que es presenta està dins de les places 
aprovades per Consell de Govern que cobreixen la taxa de reposició i que, 
pel que fa a la paritat, la composició del tribunal és adequada.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Landete fa notar que el perfil és molt específic. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta que ha de 
coincidir amb la denominació d’una assignatura.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 34 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 205/2014. “Aprovar el perfil i informar 
favorablement sobre el tribunal de la plaça de contractat 
doctor del departament de Matemàtica Aplicada següent: 

 
Plaça número 1323 Categoria: 

prof.contractat 
doctor 

Nº 
places: 1 

Dedicació TC 

Àrea Matemàtica Aplicada 
Departament Matemàtica Aplicada 
Centre Facultat Ciències Matemàtiques 
Centre 
adscripció 
plaça 

 
Facultat Ciències Matemàtiques 

Característique
s 
plaça 

Perfil docent: “Matemàtiques III” per al Grau 
d’Enginyeria Química. Rquísit específic: 
Coneixement de Valencià a nivell C1 (suficiència) 

Comissió 
titular: 

 
Rafael Martí Cunquero    CU   Universitat de 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 26 DE NOVEMBRE DE 2014. 
 

-10- 

Vocal 1º 
Vocal 2º 
Vocal 3º 
Vocal 4º 
Vocal 5º 

València 
Francisco Montes Suay    CU   Universitat de 
València 
Mª Inmaculada Higueras Sanz.CU Univ. Pública 
Navarra 
Rosa Maria Donat Beneito CU  Universitat de 
València 
Pep Mulet Mestre.            TU    Universitat de 
València 

Comissió 
suplent: 
Vocal 1º 
Vocal 2º 
Vocal 3º 
Vocal 4º 
Vocal 5º 

 
 
Lucía Sanus Vitoria          TU    Universitat de 
València 
Teresa León Mendoza      TU    Universitat de 
València 
Jorge Maciás Sánchez         TU     Universidad de 
Málaga 
Francesc Arándiga Llaudes CU  Universitat de 
València 
Rafael Francisco López Machí TU Universitat 
València 

 
 

Punt 7. Aprovació, si escau, de modificació de criteris d’OCA. 
 
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 primer apartat del certificat de la Comissió de Professorat 
ho proposa la Comissió d’Estudis. L’apartat 2 respon al compromís que ha 
assumit d’estudiar la possibilitat d’una proposta per a un millor 
reconeixement de les tutoritzacions de les pràctiques externes i també 
veure la repercusió de l’increment d’una hora en les titulacions amb 
assignatures amb un nombre de crèdits inferior a 24. L’estudi ho farà el 
Servei de Recursos Humans PDI. Realment el que s’incrementa és una hora 
en POD als professors que tutoritzen un estudiant en pràctiques externes 
amb un número de crèdits inferior a 24. En els crèdits d’OCA aprovats fins 
a 24 crèdits, es reconeixen dues hores, a partir de 24 crèdits, cinc hores, 
però s’observa que implica desequilibris. Hi ha titulacions que tenen 
discriminació positiva i altres presenten una discriminació negativa. En 
atenció al practicum, s’observen diferències entre titulacions. La proposta 
que es va aprovar en la Comissió de Professorat era que se’ls reconeixeria 
una hora a les titulacions amb un còmput sota 24 crèdits. 
 
Aquesta és la situació i demana el vot favorable per al primer apartat del 
certificat, la inclusió d’un nou paràgraf en l’apartat d’horaris dels criteris 
d’OCA per a facilitar la realització del Treball de Fi de Grau durant el segon 
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quadrimestre de l’últim curs del grau, i es compromet a l’estudi del segon 
apartat per tal que es rebaixen els desequilibris que hi ha en la Universitat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, com a portaveu 
dels degans, tot i reconeixent la tasca que s’ha fet, demana que s’ajorne el 
segon apartat del certificat de la Comissió de Professorat perquè es puga 
estudiar més acuradament.  
 
El president de la Junta de PDI indica que el reconeixement és millorable i 
fa una valoració positiva, sobretot per la concreció material per començar 
procesos i obrir camins que fa un temps eren intocables. Està d’acord que 
el tema torne a la Comissió de Professorat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat opina que s’ha 
d’arribar a un acord el més consensuat possible, però tenint en compte 
que si no es troba l’opció óptima, s’ha de triar el millor per a la majoria. Per 
tant, proposa que s’estudie i es busquen altres alternatives i opcions que 
hauran de rebaixar els desequilibris. Es compromet a portar de nou el tema 
a la Comissió de Professorat amb un estudi d’hores de reconeixement per 
trams, segons el número de crèdits de les assignatures de practicum. 
 
Se sotmet a votació el primer apartat del certificat. La votació es fa a mà 
alçada i per unanimitat (38 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 206/2014. “Modificar els criteris per a 
l’elaboració d’OCA per al curs acadèmic 2015/2016 dels 
ensenyaments de grau i de màster, aprovats en el Consell 
de Govern de 28 d’octubre de 2014 (ACGUV 184/2014), en 
el sentit d’incloure l’apartat següent en l’apartat 2.5. 
Horaris: 
 
Per al segon semestre de l’últim curs de grau es podrà 
proposar una planificació diferent de les assignatures, 
considerant que els estudiants han de dedicar un temps a 
la realització del Treball de Fi de Grau i que el professorat 
ha de dedicar un temps a la seua tutorització. En els 
horaris es podrà contemplar la tutorització i la realització 
del TFG i, amb aquesta finalitat, es podrà concentrar o 
distribuir de forma flexible la docència de les altres 
assignatures del semestre.” 

 
A continuació el rector, davant l’absència de la vicerectora de Postgrau, 
demana que es tracte el punt 10 de l’ordre del dia, la qual cosa s’accepta. 
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Punt 10. Modificació, si escau, del RRI de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria.  
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que la 
proposta recull les recomanacions que ha plantejat l’Assessoria Jurídica i la 
Comissió d’Estatuts.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 207/2014. “Aprovar el Reglament de règim 
intern de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, que 
s’adjunta com a annex.” Annex II.  

 
Punt 11.  Aprovació, si escau, del RRI de l’ADR de la Facultat de Medicina i 
Odontologia.  
 
El delegat del rector per als estudiants presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València  
i informa que en aquest moment s’ha penjat en l’Aula Virtual el text que 
recull les observacions de la Comissió d’Estatuts i de l’Assessoria Jurídica. 
Afegeix que el procès de reglamentació dels centres s’està fent poc a poc 
i anuncia que a l’acabament d’aquest curs estaran enllestits la majoria dels 
reglaments de les ADR 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 208/2014. “Aprovar el Reglament de règim 
intern de l’Assemblea de Representants d’Estudiants 
(ADR) de la Facultat de Medicina i Odontologia, que 
s’adjunta com a annex.” Annex III. 

 
Punt 12. Autorització, si escau, al rector perquè la Universitat de València 
deixe de ser patró de la Fundació Birlanga Fuster.  
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. La Fundació es 
constitueix conforme al testament en virtut d’escriptura pública  de 15 de 
juliol de 1981, per D. Antonio Birlanga Gasanova, D. Manuel Sanchis 
Guarner, D. Eugenio Senent Moreno i la Universitat Literària de València. Té 
per finalitat i objecte fonamental la promoció de la cultura valenciana en 
les seues diferents manifestacions, la creació de beques per a estudiants 
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pobres de Magisteri, la difusió de l’ús de la llengua, i la contribució, en tant 
que siga possible, a l’establiment i consolidació de l’autonomía al País 
Valencià. Es tracta d’una fundació que no compleix les finalitats per les 
que va nàixer i ha tingut dificultats per a la presentació deguda dels seus 
comptes, per aquest motiu la Universitat no ha de formar part d’aquesta 
fundació.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat d’Economia pregunta pels recursos que té aquesta 
fundació.  
 
La secretària general contesta que els seus recursos inicials provenien de 
la venda d’immobles i algunes accions, però sense retre beneficis. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (39 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 209/2014. “Autoritzar, per unanimitat, al rector 
perquè la Universitat de València deixe de ser patró de la 
Fundació Birlanga Fuster.” 

 
Punt 13. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial, el vicerector 
d’Internalització i Cooperació, la secretaria general i la vicerectora de 
Postgrau presenten els convenis i fan referència a la documentació que hi 
ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI pregunta si en els convenis corresponents a 
l’àrea de postgrau s’hi han incorporat les recomanacions de l’Assessoria 
Jurídica. Pel que fa al conveni amb l’Associació de Joves empresaris, crida 
l’atenció sobre la quota i sobre el fet que els serveis es prestaran dins de 
la universitat i pot ocasionar conflictes de difícil solució. 
 
Carles Xavier pregunta si aquest conveni va a suposar la disminució dels 
serveis de l’OPAL. 
 
José Manuel Almerich intervé sobre el conveni amb Dentaid. S.L. Indica que 
el màster de Periodoncia té una durada de tres anys i el conveni és 
necessari. 
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La vicerectora de Postgrau contesta que s’han incorporat les 
recomanacions referents a canvis de redacció. Indica que aquest conveni 
és una acció positiva per fomentar l’empleabilitat i que l’OPAL no 
disminuirà la seua activitat en els serveis que presta. La finalitat del 
conveni s’orienta cap a una millora de la insersió laboral i l’emprendiment i 
no causa cap perjudici, ja que es tracta d’úna col·laboració entre la 
Universitat i l’Associació de Joves Empresaris mitjançant l’OPAL per donar 
assessorament i formació als titulats universitaris que desitgen crear la 
seua pròpia empresa. Tampoc no hi ha relació contractual de les persones 
que poden venir. 
 
El president de la Junta de PDI planteja els seus dubtes, ja que es parla 
d’un assessorament continuat i encara que no disminuesquen els serveis 
de l’OPAL, pot afectar a futurs serveis. Opina que es tracta d’una relació 
triangular que ha d’aclarir-se molt bé i si hi ha una relació laboral ha de 
quedar clara, ja que si s’encobreix, es poden donar moltes situacions de 
risc. 
 
Jesús Olavarria indica que tots els convenis tenen, com a mínim, un 
caràcter dual. Opina que l’assessorament que es planteja açí no té res a 
veure amb el que fa l’OPAL, ja que és una associació empresarial. Li 
preocupa que ara es plantege la preocupació per una relació laboral 
encoberta, quan hi ha moltes persones en situacions similars.  
 
La vicerectora de Postgrau indica que les persones de l’associació 
d’empresaris reforçaran l’OPAL que no deixarà de donar cap servei.  
 
El rector, ateses les intervencions anteriors, proposa votació separada per 
al conveni amb l’Associació de Joves Empresaris. La votació es fa a mà 
alçada i per unanimitat (40 vots a favor), s’aprova.  
 
La resta de propostes de convenis s’aproven per assentiment dels 
membres del Consell. Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 210/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Confederació 
d’Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana 
(CAVE-COVA) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
IV. 
 
ACGUV 211/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad de Playa Ancha 
de Ciencias de la Educación (Valparaiso-Xile) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex V. 
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ACGUV 212/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació internacional entre la Universitat de 
Tifariti (Marroc), la Universitat Politècnica de València, 
la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VI. 
 
ACGUV 213/2014. “Donar suport a la candidatura de la 
Universitat de València. Estudi General, per a formar 
part de la xarxa d’universitats europees Utrech Network, 
la documentació de la qual s’adjunta com a annex.” Annex 
VII. 
 
ACGUV 214/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport de la Generalitat Valenciana i la Universitat de 
València. Estudi General, per a impulsar la creació de la 
denominada Xarxa de Museus de Paleontologia de la 
Comunitat Valenciana, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex VIII. 
 
ACGUV 215/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Associació de Joves Empresaris de 
València i la Universitat de València. Estudi General, en 
matèria d’informació, assessorament i formació de joves 
emprenedors, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex IX. 
 
ACGUV 216/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Caixa Popular-Caixa Rural CCV i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament del màster oficial en Economia Social 
(Cooperatives i Entitats no lucratives), el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex X. 
 
ACGUV 217/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Dentaid, S.L., la Fundació Universitat-
Empresa de Valencia i la Universitat de València. Estudi 
General, per al desenvolupament del màster en 
Periodoncia i Osteointegració, vuitena edició,  el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 218/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
formació entre la Universidad de Valparaiso (Xile) i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament del títol propi màster en Direcció i 
Administració de projectes (Executive master in project 
management),  el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XII. 
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Punt 8. Aprovació, si escau, de noves ofertes de màsters que 
substitueixen a plans d’estudi ja existents.  
 
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 a efectes de registre de l’ANECA és un nou títol però no per a 
la Universitat. La Facultat de Ciències Biològiques és la responsable 
d’aquest títol.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 219/2014. “Aprovar la memòria de verificació del 
màster universitari en Investigació en Biologia Molecular, 
Cel·lular i  Genètica, que s’adjunta com a annex.” Annex 
XIII. 

 
Punt 9. Modificació, si escau, de plans d’estudi 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. 
Afegeix que es modifica la valoració de l’expedient sense tenir en compte 
la titulació de la qual ve i les classes de nou ingrès. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 220/2014. “Modificar la memòria de verificació 
del màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals en 
el sentit de la documentació, que s’adjunta com a annex.” 
Annex XIV. 

 
Punt 14. Torn obert de paraules.  
 
Dulce Contreras indica que al Campus de Tarongers no hi ha cafeteria per 
als estudiants. 
 
Francisco Marí demana als responsables de centres que s’utilitzen els 
panels d’informació. 
 
Enric Valor pregunta, a propòsit del text que va llegir el degà de la Facultat 
de Filosofia i Ciències de l’Educació en l’anterior sessió del Consell, si hi ha 
previsió de publicar les càtedres d’universitat i en quines condicions. 
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Rubén Martínez indica que el reglament d’usos lingüítics no es compleix. 
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport indica que 
ha arribat als directors de màsters la notícia d’una rebaixa en el pressupost 
dels màsters del 2%, sobre la matrícula dels estudiants. Aixó representa 
un16% respecte del pressupost del màster. Demana aclariments. 
 
El president de la Junta de PDI recorda que pel desembre hi ha eleccions 
sindicals i demana que des de la institució es faça campanya a favor de la 
participació. D’altra banda indica que al darrer Consell de Govern es va 
informar sobre la situació financera de la Universitat i pregunta si hi ha 
notícias sobre la signatura del conveni amb la Generalitat, sobre el projecte 
de llei i sobre el deute del complement específic de les pagues de 2009 i 
també si hi ha previsió de calendari de pagaments. Finalment pregunta 
sobre la noticia apareguda en premsa sobre els actes de Sant Vicent 
Ferrer. 
 
Guillem Chismol, pel que fa a la remuneració de les pràctiques externes, 
indica que el BEA ha iniciat una campanya per a denunciar els casos de 
pràctiques laborals. A continuació planteja que respecte de l’AGE i les 
comissions, els membres haurien de renovar-se cada any i no es fa. Hi ha 
estudiants que no van a les reunions o que ja no són estudiants i per 
aquest motiu moltes comissions estan bloquejades. Demana al vicerector 
que es prenga alguna iniciativa per resoldre aquesta qüestió. Finalment 
agraeix la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística l’assistència a les 
xerrades del 18 de novembre.  
 
Jordi Caparrós fa notar que encara no s’ha elegit al nou delegat del rector 
per als estudiants. Opina que haurien de ser els estudiants el que elegiren 
aquest càrrec i que és hora de dialogar.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia comunica que l’han arribat 
queixes sobre la situació a l’edifici de l’Hospital General, ja que no hi ha 
cafeteria ni es poden fer fotocòpies. Des de setembre no hi ha consergeria 
ni despatxos. Opina que la Universitat està fent un esforç que no li pertoca 
i prega que es respecte el conveni signat.  
 
El degà de la Facultat de Química indica que al Campus de Burjassot hi ha 
un Gabinet de Salut i atesa l’elevada concentració de pràctiques de 
laboratori que hi ha, i que a les vesprades estan desassistits, li han 
demanat la possibilitat que l’actuació d’aquest Gabinet s’estenga a les 
vesprades, ja que cal un protocol d’actuació molt clar en cas d’accident 
d’algun estudiant durant les pràctiques de laboratori. 
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Jesús Olavarria planteja el tema de les eleccions dels estudiants en 
departaments, ja que la situació és escandalosa des de fa anys i caldria 
una reflexió. Opina que no té sentit fer aquestes eleccions i si els 
estudiants representants tenen algun tipus de benefici hauria de ser a 
posteriori, ja que no assisteixen a les reunions. Proposa que siguen les 
associacions d’estudiants elegides les que posen als seus representants. 
 
Laura Peris contesta que alguns departaments no fan la tasca de difusió 
que cal perquè es presenten els estudiants.  
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures indica que al Campus de 
Tarongers hi ha dues cafeteries obertes i s’han fet reunions per donar 
informació d’on estan els espais. En el futur s’obrirà una cafeteria per a la 
part del Campus que no en té. 
 
Dulce Contreras pregunta si això serà en un futur pròxim.  
 
El vicerector d’Economia i Infraestructuras indica que s’està treballant 
perquè siga el més prompte possible. Pel que fa a la situació financera, des 
que es va fer pública la llei de pressupostos, ja sabem les quantitats per al 
2015 i al llarg d’aquest mes se signarà el conveni amb la Generalitat. 
Respecte del complement específic, els convenis estan signats i, si hi ha 
disponibilitat pressupostària, es pagaran en el proper curs.  
 
La vicerectora de Postgrau indica, pel que que fa a la reducció del 
pressupost de postgrau, que ha quedat més o menys igual que l’any 
passat. Una part del pressupost cal preservar-lo per a l’Escola de Doctorat 
i la resta s’ha distribuït entre els màsters igual que altres anys: nòmines de 
professorat extern i la resta en funció dels crèdits matriculats. El que 
passa és que hi ha màsters molt demandats i altres no tant.  Pel que fa a 
les pràctiques externes, s’insistirà als estudiants que comuniquen al 
coordinador de centre si hi ha un mal ús de les pràctiques.  
 
El delegat del rector per a estudiants anuncia que es donarà suport 
institucional a qualsevulla iniciativa que assegure que les pràctiques siguen 
formatives. Pel que fa als estudiants elegits en departaments, se’ls dona 
crèdits per participació en òrgans de govern, sempre que hagen assistit a 
un 80% de les reunions del Consell de Departament. Coincideix que la 
tasca dels consells de departaments és una dels que menys s’ha treballat i 
el dia 11 es pot tractar a la reunió de l’Assembea General d’Estudiants. 
Respecte del quòrum que ha plantejat Guillem Chismol, l’AGE és la que ha 
de renovar als estudiants. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que el llistat 
d’acreditats a càtedra té caràcter de privacitat i es pot publicar quan hi 
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haja interés personal i un concurs en marxa. Opina que és important fer la 
publicació, però sense contravenir la llei de protecció de dades. 
 
Pel que fa a les pràctiques de laboratoris al Campus de Burjassot, està 
d’acord que hi haja un protocol en cas d’accident i que hi haja assistència 
per les vesprades, per tant, s’estudiarà. 
 
Guillem Chismol és partidari que es facen reunions a les ADR i comissions 
perquè sàpiguen que l’AGE és important i que han d’assistir-hi. Els 
estudiants han de sentir-se part de la Universitat de València. 
 
El delegat del rector per als estudiants està totalment d’acord.  
 
El rector indica respecte de l’acte sobre S. Vicent Ferrer que la Universitat 
ha organitzat que és millorable i no semblava adequat, per això s’ha 
suspés i s’està treballant perquè l’acte siga acadèmic i institucional.  Pel 
que fa a l’edifici de l’Hospital General, s’han observat problemes 
importants per als estudiants, sobretot de logística. Anuncia una reunió 
amb el degà de la Facultat de Medicina i Odontologia, el degà de la 
Facultat d’Infermeria i Podologia i el Dr. Almerich, per solucionar aquests 
problemes. D’altra banda, proposa que el coordinador de l’AGE tinga un e-
mail institucional per afavorir la seua tasca de comunicació i finalment, en 
atenció als resultats de les eleccions d’estudiants al Claustre, anuncia una 
roda de reunions amb els estudiants, per a tractar sobre la figura del 
delegat del rector per a estudiants.   
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
12’35 hores de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 

 
 
 
 

 
 


