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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 22 de desembre de 2014, a les 10’30 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’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  d’Estudis 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 
 
Secretari Fac. Medicina i 
Odontologia:  Luis Aparicio Bellver 
 
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 
 
Vicedegà Fac. Dret. Rafael 
Marimón Durá 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
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Degana Fac. Farmàcia: Teresa 
Barber Sanchis 
 
Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
Representant departaments: 
Santiago Renard Álvarez 
 
Representant departaments: 
Jesús Olavarria Iglesia 
 
Representant departaments: José 
Manuel Claver Iborra 
 
Representant Instituts 
universitaris: José María Peiró Silla 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María José 
Lorente Carchano 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac.CAFE: Luís Antolín Jimeno 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Nuría María Tabanera García 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 
PDI Fac. Física: Enric Josep Valor 
Micó. 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Ed.: Vicent 
Horcas López. 
 
 

PDI Fac. Farmàcia: José Gorgues 
Zamora 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
Estudiant Fac. Magisteri: Guillem 
Chismol Muñoz-Caravaca. 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Fernández Soldevila. 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història: 
Laura Peris Bolta 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Fac. Economia: Pilar Catalán 
Cercós. 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS CADE: Carlos Javier López 
Benedi 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
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Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
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 

 
Convidats: 
 
Cap del Servei de Recursos 
Humans PDI: Teresa Bondia 
 
Tècnic de control de base de 
dades: Ricard Martinez Martínez. 
 
Absències justificades: 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá 
 

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

 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 26 de 
novembre de 2014. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 221/2014. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 26 de novembre de 2014. ” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs de 
Carlos Damián García Colomer, estudiant de la Facultat d’Economia, 
matriculat en el grau de Negocis Internacionals. 
 
A continuació felicita els membres de la comunitat universitària següents: 
 
. Miguel Ángel Ballester Granell, Álvaro Martínez Camarena, Salvador Gil 
Grau, Daniel Ortolà Marí, Juan José Martínez Durá, Javier García Gómez i 
Ignacio García Ferrandis, premiats per participar en el concurs universitari 
Green Idea 2014. 
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. La Universitat de València, per rebre el premi COCEMFE en la seua sisena 
edició per treballar a favor de les persones amb discapacitat.  
 
. La catedràtica del Departament de Medicina, Dra. Ana Lluch Hernández, 
per haver sigut elegida com a la millor especialista d’Espanya en Oncologia 
Mèdica, segons l’estudi realitzat per l’Institut d’Investigació de Mercats, 
Anàlisi i Investigació.  
 
. Consum Cooperativa, a l’Institut Valencià d’Oncologia (IVO), l’expert en 
art Vicente Todolí, l’estudianta del grau d’Història de l’Art, Raquel Baixauli 
Romero i l’estudiant del grau de Geografia i Medi Ambient, Carlos Gómez 
García, per ser guardonats en els XIX premis Universitat-Societat.  
 
. L’estudianta Miriam Revert, per ser guanyadora del sisé premi de la 
Fundació Cañada Blanch. 
 
. L’estudianta graduada en ADE, Mª Isabel Vizcaino, per rebre l’accèssit 
acadèmic en la categoria Comercial Trade Màrqueting, de l’Associació 
Espanyola d’Empreses del Gran Consum, en el marc dels premis acadèmics 
i de periodisme d’AECOC. 
 
. L’estudiant de grau de doble titulació de Sociologia i Ciències Polítiques i 
Administració Pública, Isacar Marín García, per haver sigut guanyador de 
l’enquesta de satisfacció amb el servei prestat de les biblioteques.  
 
. José Ignacio Valenzuela Rios, professor del departament de 
Paleontologia, pel seu nomenament com a president de Comité Nacional 
Espanyol dels projectes internacionals de Ciències Geològiques (PICG) de la 
UNESCO de la corresponent subcomissió científica i membre assessor del 
Comité Nacional de Geoparcs.  
 
. Mª Luisa García Merita, catedràtica del Departament de Personalitat, 
Avaluació i Tractaments Psicològics, per rebre el premi a la persona que ha 
destacado por su labor de fomento y sensibilización en pos de la 
integración de las personas mayores en el ámbito autonómico de la 
Comunidad Valenciana. En el primer lliurament de Premis del Major de la 
Comunitat Valenciana, al Palau de la Generalitat.  
 
. Remedio Sánchez Ferriz, catedràtica del Departament de Dret 
Constitucional, Ciència Política i de l’Administació; Tomás Sala Franco, 
catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Carlos Flores 
Juberías, catedràtic de Dret Constitucional, Ciència Política i de 
l’Administració, per les seues designacions per a cobrir els tres llocs de la 
Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, que és l’encarregada de 
garantir la transparència i l’objectivitat dels processos electorals.  
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El rector indica que s’han signat els convenis següents: 
 
. Amb el Col·legi d’Advocats d’Alzira per a la realització del curs de 
pràctica jurídica per a l’accés a la professió d’advocat. 
 
. Amb l’Institut Mèdic Valencià. 
 
Així mateix informa que el 27 de novembre es va inaugurar la reunió 
ordinària de la Conferència de degans de Facultats de Psicologia a la Sala 
de Juntes de l’Edifici de Rectorat. Igualment, va tenir lloc el lliurament de 
premis del Concurs Green Idea 2014, a la Sala de Juntes de 4t nivell i, al 
Jardí Botànic, l’acte organitzat per la catedràtica del departament de 
Biologia Cel·lular i Parasitologia amb l’assistència del conseller de Sanitat. 
 
Comunica que en aquest mes de desembre han tingut lloc els actes 
següents: 
 
. Inauguració a la Facultat de Dret, de la Setmana per la integració de la 
Universitat de València, on s’ha presentat la primera aplicació de llengua 
de signes per a mòbil, SIGNA UNI. 
 
. Presentació de l’edició crítica bilingüe dels Sonets de Shakespeare dels 
autors Jenaro Talens i Richard Waswo, a la Facultat de Filologia, Traducció 
i Comunicació.  
 
. Acte de donació de l’obra El Camfeu de Giusseppe Corte, de Manuel Boix, 
a l’edifici de La Nau. 
 
. Presentació del llibre El fracaso de las élites de Manuel Sanchis i Marco, a 
l’Aula Magna de l’edifici del carrer La Nau. 
 
. Recepció dels estudiants del iGem després d’haver participat a 
l’Olimpiada Boston.  
 
. Inauguració de la catorzena Jornada Científica de l’ICMOL a la Sala 
d’Actes de l’edifici d’Instituts.  
 
. Lliurament de diplomes la Nau Gran i quinzè aniversari de la seua creació 
al Paranimf amb assistècnia de la consellera de Benestar i de l’exrector de 
la UVEG, Pedro Ruiz Torres.  
 
. Celebració del cinqué passeig saludable. 
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. Inauguració de la primera setmana de Cooperació Universitària al 
Desenvolupament, al Saló d’Actes de l’edifici de Rectorat.  
 
. Tercer foro de transferència de tecnologia en la Comunitat Valenciana, al 
Jardí Botànic de la Universitat de València, amb assistència el conseller 
Màximo Buch. 
 
. Allumenament de l’arbre de Nadal al Jardí Botànic.  
 
El rector cedeix la paraula la secretària general perquè informe sobre el 
Portal de Transparència. 
 
La secretària general indica que en relació al Portal de transparència fa 
temps que s’està treballant per a desenvolupar-lo al màxim. El Portal 
s’està dissenyant tenint en compte la Llei 19/2013 de Transparència, així 
com altres criteris derivats de les reunions de la Sectorial de la CRUE sobre 
aquesta matèria. Afegeix que estem pendents d’altres aspectes externs a 
nosaltres, però també importants, com són el desenvolupament del 
Consell de Transparència i de Bon Govern i la Llei de la Generalitat. Pel que 
respecta a la nostra Universitat, indica que el Portal està molt avançat, 
però que volem ser prudents fins que es resolguen les lleis esmentades. El 
que hi ha, de moment, és informació institucional.  
 
En tot cas, cal recordar que la Universitat compleix amb molts dels 
extrems que marca la Llei i aconsellen les organitzacions sectorials 
d'aquest àmbit, amb nombrosa informació en obert de caràcter normatiu, 
econòmic i laboral; en aqueix sentit, els canvis que s'estan implementant 
en la web de diferents serveis estan avançant, des de fa ja molts mesos, 
en la consolidació de la informació que es fa pública en els mateixos. 
D'altra banda, al llarg dels últims anys, les actualitzacions d'aplicacions i la 
construcció del DataWareHouse permeten disposar de la informació 
centralitzada i en temps real, i la utilització d'un Content Server per a 
alimentar la web està permetent que oferim molta informació en temps 
real vinculada a aplicacions, sent innovadors en aquesta política 
d'informació en l'àmbit universitari. 
 
Manifesta el reconeixement del treball que ha fet la Unitat de Web i 
Comunicació, molt especialment els seus responsables, Josep Ángel 
Gonzalbo y Joan Entic Ubeda, durant aquests mesos. El grup de treball ha 
estat format per la Unitat de Web i Márqueting, la Vicegerència econòmica, 
el delegat del rector per a les TICs, el director del Servei d’Informàtica,  el 
tècnic de bases de dades i la secretària general. A tots els agraeix el seu 
treball. 
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A continuació el rector cedeix també la paraula la vicerectora 
d’Investigació i Política Científica. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica indica que el claustre de 
PDI de l’Institut de Historia de la Medicina i de la Ciencia López Piñero va 
lliurar un escrit, el 26 de novembre, fent consideracions sobre la decisió 
del CSIC d’extingir l’Institut i demanen la seua continuïtat i que s’encete un 
procés de transformació per a la configuració d’un institut interuniversari 
amb les Universitats de la Comunitat Valenciana. En aquest escrit se cita la 
trajectòria de l’Institut. En 2007 es va ubicar al Palau Cerveró i ha fet un 
intens treball acadèmic. A més té presència en l’escenari europeu i un 
programa de doctorat amb altres universitats. El futur institut potenciarà 
la interdisciplinaritat. Aquesta iniciativa ha estat informada favorablement 
per la Comissió d’Investigació i totes les universitats de al Comunitat estan 
d’acord amb la proposta i amb la transformació.  
 
Punt 3.  Aprovació, si escau, de la convocatòria per a l’avaluació dels 
mèrits del professorat als efectes de concessió de la retribució addiciional 
del decret 174/2002 (complement autonòmic), anualitat 2015. 
 
Punt 4. Autorització, si escau, del pagament amb caràcterf de bestreta de 
les retribucions addicionals del professorat universitari per a l’any 2015. 
 
El gerent presenta els dos assumptes conjuntament 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 de Govern es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 222/2014. “Aprovar la convocatòria per a 
sol·licitar l’assignació de la retribució addicional regulada 
en el decret 174/2002, de 15 d’octubre del govern valencià 
(complement autonòmic), anualitat 2015, la resolució de la 
qual s’adjunta com a annex. ” Annex I. 

 
ACGUV 223/2014. “Autoritzar la Gerència de la 
Universitat de València al pagament en concepte de 
bestreta, amb caràcter mensual i a partir de gener de 
2015, de la quantia que figura com avant-proposta 
d’assignació individual en la convocatòria de les 
retribucions addicionals de l’any 2015 corresponents als 
articles 21, 22 23 i 25 del Decret 174/2002. Aquest 
pagament s’entendrà com a bestreta de les quantitats 
finalment reconegudes pel Consell Social i, per tant, serà 
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susceptible de compensació en cas que aquestes no 
s’ajusten a les reconegudes provisionalment. ” 

 
Punt 5. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat.  
 
En absència de la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
presenta l’assumpte la cap del Servei de Recursos Humans (PDI), Teresa 
Bondia, que ha estat invitada a aquesta sessió per presentar els assumptes 
de la seua àrea. Fa referència a la documentació que hi ha a l’Aula Virtual 
de la Universitat de València. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 224/2014. “Concedir venia docendi a la 
professora Ana Cristina Llorens Tatay, per a impartir les 
assignatures Aprenentatge i Desenvolupament de la 
Personalitat (màster professorat de secundària) i 
Intervenció en Trastorns de l’Audició (Grau Mestre/a 
Educació Primària) al centre adscrit Florida 
Universitària, corresponent al curs 2014/2015.” 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi de dedicació a temps 
parcial. 
 
La cap del Servei de Recursos Humans PDI presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València, així com al contingut dels informes jurídics obrants a l’expedient 
administratiu que aporta perquè els membres del Consell de Govern que ho 
desitgen puguen consultar-lo. Els informes jurídics són: el que adjunta el 
sol·licitant, -sostenint la compatibilitat entre la signatura del contracte 
laboral per a  realitzar funcions docents-investigadores amb la Universidad 
d’Adger (Noruega) per temps indefinit, i la situació del servei actiu a la 
Universitat de València, com a funcionari docent i investigador a temps 
parcial- , els emesos per l’Assessoria Jurídica de la Universitat de València, 
pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i per la Direcció 
General de la Funció Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, sol·licitats pel Rectorat. Tots tres posen de manifest la 
incompatibilitat d’ambdues situacions, fonamentada en diversos preceptes 
de la Llei d’Incompatibiltats del Personal al Servei de les Administracions 
Públiques, de la Llei Orgànica d’Universitats i també del deure de residència 
exigible al funcionari per la legislació de la Funció Pública. La cap del Servei 
fa una exposició de cadascun dels informes i la seua argumentació jurídica. 
Manifesta, igualment que des del Servei de Recursos Humans (PDI), 
contestant a la consulta de l’interessat, abans de presentar la seua 
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sol·licitud, se li va informar, atesa la legislació vigent, de la 
incompatibilitat de les situacions, i que per a la signatura del contracte 
amb la Universitat d’Adger procedia demanar una excedència per interés 
particular o bé l’excedència prevista en l’art. 17 de la Llei de la Ciència, per 
motius d’investigació, però ell va decidir demanar canvi de dedicació i la 
Comissió de Professorat ho va informar desfavorablement. Finalment 
indica que aquest professor serà contractat per una universitat privada,  
estrangera i pot haver-hi conflicte d’interessos. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jesús Olavarria indica que malgrat que no ha vist els informes jurídics, li 
sembla un assumpte complicat, ja que l’activitat investigadora que 
desenvolupa aquest professor redunda en el prestigi de la nostra 
Universitat i s’hauria de buscar una solució alternativa. Anuncia la seua 
abstenció. 
 
Manuel Claver indica que se sap que el contracte de la Universitat a la que 
va és indefinit. Opina que podria demanar un permís oficial.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que es va 
preguntar al Vicerectorat i al Servei de Recursos Humans (PDI) per les 
possibilitats legales que hi havia. Tot i manifestant l’interés de l’Escola i del 
departament, demana que s’estudie i se suma a la possibilitat de fer-ho 
compatible, ja que és un professor lider en projectes europeus. 
 
José Landete pregunta qué s’ha fet en altres casos semblants. 
 
La cap del Servei de Recursos Humans PDI contesta que en alguns casos 
els sol·licitants no manifesten en la sol·licitud els motius de la seua 
petició de canvi de dedicació o manifesten de forma genèrica que volen 
realitzar una activitat professional fora de la Universitat, si bé prèviament  
han consultat al Servei de Recursos Humans (PDI) sobre la compatibilitat  
de les funcions que pretenen realitzar, ja que per a iniciar-les han de 
sol·licitar i obtenir la resolució de la Universitat de València, declarativa de 
la compatibilitat i, a més, la repercusió econòmica del canvi de dedicació 
és important. 
 
La vicedegana de la Facultat de Dret planteja que el problema pot ser per 
a la Universitat de destí i no per a la nostra.  
 
José Landete proposa que ens pronunciem solament sobre la sol·licitud de 
canvi de dedicació, independentment dels informes jurídics. 
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Rector indica que els informes jurídics són abrumadors, però cal tenir en 
compte que l’esperit de la Universitat de València és afavorir la 
internacionalització i, en aquest cas, per no resoldre’l podem perdre un 
professor valuós. Proposa no aprovar el canvi de dedicació, però requerir al 
professor per buscar alternatives i alguna mena de compatibilitat.  
 
La cap del Servei de Recursos Humans (PDI) opina que si s’aprova el canvi 
de dedicació sense tenir en compte la finalitat, descrita en la sol·licitud, es 
prendrà una decisió incongruent que crearà problemes d’ambigüetat i 
d’inseguretat jurídica al sol·licitant, donat que la posterior sol·licitud de 
compatibilitat que haurà de presentar a la Universitat li serà desestimada 
per les argumentacions jurídiques ja expressades en els informes 
sol·licitats per la Universitat.  
 
El degà de la Facultat d’Economia pregunta quina eficacia tindria prendre 
ara una decisió i si això solucionará alguna cosa. 
 
Jesús Olavarria indica que en els termes plantejats, aquest Consell de 
Govern no pot atendre la sol·licitud, però s’hauria de facilitar que el 
professor poguera fer tasques docents i investigadores en altres 
universitats. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials no veu possibilitats en aquests 
termes i en la Comissió de Professorat ja es van tenir en compte tots els 
informes jurídics. Manifesta que hi ha altres figures legals per a estades en 
altres Universitats, com les llicències d’estudi –però sense vinculació 
contractual- o les excedències apuntades pel Servei de Recursos Humans 
(PDI), de les quals ja ha estat informat el sol·licitant. 
 
El president de la Junta de PDI opina que s’hauria d’estudiar el tema amb 
més calma. Li preocupa el tema de la compatibilitat i és partidari de donar 
cobertura legal a l’eficàcia.  
 
La cap del Servei de Recursos Humans (PDI) indica d’altra banda, que cal 
aclarir que el canvi de dedicació a temps parcial no soluciona el 
manteniment dels projectes d’investigació nacionals, que és un dels 
arguments que s’expressen en la sol·licitud. Segons la informació 
facilitada pel Servei d’Investigació, el manteniment d’aquests projectes 
com a investigador principal requereix una jornada laboral mínima de 800 
hores anuals, però la jornada màxima de treball en règim de dedicació a 
temps parcial dels funcionaris docents universitaris és de 180 hores anuals 
de docència i 180 hores de tutories. 
 
Conclou, doncs, que l’interessat pot sol·licitar la concessió de l’excedència 
que regula la Llei de la Ciència, de cinc anys de durada màxima –que 
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comporta la reserva de la seua plaça de funcionari docent a la UVEG- o 
l’excedència per interés particular. En tot cas li sembla important no 
confondre l’interessat amb una resolució ambigüa, quan es compta amb un 
ample assessorament jurídic manifestat en l’expedient. Reitera que tots els 
informes jurídics esmentats poden consultar-se directament en l’expedient 
administratiu que hi ha en aquesta sala. 
 
Se somet a votació la proposta de denegació. La votació es fa a mà alçada 
i per 40 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord 
següent: 
 

ACGUV 225/2014. “Desestimar la sol·licitud del professor 
Baltasar Beferull Lozano, adscrit al Departament 
d’Informàtica de la Universitat de València, de canvi de 
dedicació de temps complet a temps parcial, ja que es 
demana per a realitzar una activitat incompatible, tot 
atenent el dictamen emés pel Consell Jurídic Consultiu, 
l’informe jurídic de la Direcció General de la Funció 
Pública del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i l’informe de la Comissió de Professorat de la 
UVEG que serveixen de motivació a aquest acord i que 
s’incorporen com a annex. ” Annex II. 

  
El rector demana que conste la voluntat del Consell de Govern per 
continuar treballant amb el professor per buscar una solució. 
 
Punt 7. Aprovació, si escau, de modificació de criteris d’OCA 2015/16. 
Valoració de pràctiques externes.  
 
La cap del Servei de Recursos Humans PDI presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. La voluntat d’aquesta proposta de modificació és el millor 
reconeixement de l’activitat docent que fa el professorat en les pràctiques 
externes. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials explica el treball que s’ha fet i 
afegeix que es presenta una graduació segons el nombre de pràctiques. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que 
s’abstindrà en la votació com va fer en la Comissió de Professorat, perquè 
considera que la proposta no té en compte les pràctiques externes de tots 
els graus i, per tant, no es practica la justicia distributiva. Cal esperar que 
en el futur la proposta es puga millorar per tal de resoldre eixa deficiència.  
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40 
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 226/2014. “Modificar els criteris per a 
l’elaboració de l’oferta dels ensenyaments oficials de grau 
i de màster per al curs acadèmic 2015-2016, aprovats pel 
Consell de govern de 28 d’octubre de 2014 (ACGUV 
184/2014) i modificat en el Consell de govern de 26 de 
novembre (ACGUV 206/2014) per tal d’incloure en 
l’apartat 1.2. Cómput de la docència. Disposicions 
específiques, el següent:  
 
A) Pràctiques formatives de grau i màster. Es 

reconeixeran en el POD del professorat: 
 
- Assignatures fins a 10 crèdits: 2 hores per estudiant. 
- Assignatures de més de 10 i fins a 17 crèdits: 3 

hores per estudiant. 
- Assignatures de més de 17 i fins a 24 crèdits: 4 

hores per estudiant. 
- Assignatures de més de 24 crèdits: 5 hores per 

estudiant. 
 

No seran d’aplicació aquests intervals quan, en el còmput 
total de la matèria, la suma del total d’hores de 
reconeixement siga superior a 8 hores.  En aquest cas, les 
assignatures de fins 10 crèdits tindran un reconeixement 
de 2 hores per estudiant i les de més de 10 crèdits tindran 
un reconeixement de 3 hores per estudiant. 
 
Les CAT procuraran que aquest reconeixement no 
incremente el dèficit de les àrees de coneixement.” 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, del Reglament de seguretat de la informació 
de la Universitat de València.  
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Aquest assumpte 
és conseqüència de l’imperatiu legal del R.Dec. 3/2010, de 8 de gener, 
que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració 
electrònica (ENS). Afegeix que el reglament conté les normes de seguretat 
de la informació que afecten als usuaris de sistemes d’informació 
gestionats per la Universitat de València i al personal extern relacionat 
amb els serveis de la Universitat i les directrius definides en la política de 
seguretat de la informació de la UVEG, aprovades pel Consell de Govern de 
gener de 2014. Destaca que la seguretat de la informació és un esforç 
conjunt que afecta a tots i requereix la implicació i la participació dels 
membres de la comunitat universitària.  
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Pel setembre el comité de gestió i coordinació de seguretat de la 
informació va decidir presentar un esborrany i va donar un termini d’un 
mes per presentar suggeriments. Transcorregut aquest període no se’n va 
rebre cap i es va traslladar a l’Assessoria Jurídica i a la Comissió 
d’Estatuts. L’objectiu d’aquest reglament és garantir als usuaris l’accés a 
la informació requerida i evitar la pèrdua de dades, així com protegir la 
informació dipositada.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI pregunta si hi ha previsió de difusió i, si 
escau, de formació. 
 
José Landete fa referència a l’art. 15 del reglament. Opina que s’indiquen 
les obligacions però no les sancions i considera que és necessari saber la 
responsabilitat en la que s’incorreix. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que sembla una 
normativa correcta i pregunta fent referència a l’art. 4.1, si l’accés a l’Aula 
Virtual s’ha de fer necessàriament mmitjançant VPN o és suficient amb 
protocol HTTPS segur. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures indica, pel que fa a les accions 
de difusió que, després de Nadal, hi ha prevista l’elaboració d’un calendari 
d’accions i de formació. Respecte de l’accés físic a llocs d’informació 
restringida, no és adequat que qualsevol persona puga accedir-hi.  
 
Ricard Martínez indica que els aspectes jurídics ja estan regulats per la llei 
de protecció de dades. Els deures de secret i seguretat dels funcionaris 
públics es deuen concretar en obligacions de caràcter tècnic. L’objectiu és 
seguritzar els accessos. 
 
Fuensanta Doménech informa que l’accés a l’Aula Virtual no està 
seguritzada. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria demana que se 
seguritze i que s’elimine del reglament la paraula “vpn”. La qual cosa 
s’accepta.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 41 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 227/2014. “Aprovar el Reglament de seguretat de 
la informació  en la utilització de mitjans electrònics de la 
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Universitat de València, que s’adjunta com a annex. ” 
Annex III. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, del programa de doble titulació internacional 
en el Grau en International Business amb la RPANEPA. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Científica presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Comenta que la 
proposta s’ajusta a les nostres normatives i inclou la Memòria i el conveni 
de col·laboració. Considera molt interessants els programes de dobles 
titulacions internacionals; felicita a la Facultat d’Economia per la seua línia 
de treball en aquest sentit, i anima els altres centres a treballar en noves 
propostes.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia dóna suport a la iniciativa.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació afegeix que se sent 
orgullós d’aquesta proposta i demana el vot favorable.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 228/2014. “Aprovar la memòria del programa de 
doble titulació internacional en el Grau en International 
Business amb la Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration, que 
s’adjunta com a annex. ” Annex IV. 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de l’expedient d’extinció del títol de 
graduat/da en Finances i Comptabilitat, impartit en el centre adscrit 
Florida Universitària.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Indica que aquest és un grau de recent implantació en 
Espanya, no és una adaptació directa d’un títol anterior i, en general, la 
seua acceptació no ha estat la que s’esperava. En la Universitat de 
València s’imparteix a la Facultat d’Economia, amb una adequada 
demanda. Va començar a impartir-se a Ontinyent, on es va canviar pel 
grau d’ADE, i s’ofereix en el centre adscrit Florida Universitària. La 
demanda en aquest darrer centre ha sigut sempre molt escasa i Florida 
Universitària ens demana l’extinció amb un calendari i procediment que 
suposa no fer oferta de primer en el curs 2015/2016 i oferir als 
estudiants afectats per l’extinció adaptar-se al grau d’ADE en Florida 
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Universitària o continuar amb el grau de Finances i Comptabilitat en la 
Facultat d’Economia. 
 
Aquest Consell de Govern ha d’emetre informe i traslladar-lo al Consell 
Social per a sol·licitar a la Conselleria d’Educació l’extinció del títol.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que aquesta titulació té un 
problema de demanda no sols a nivell de la Comunitat Valenciana, sinó 
també a nivell nacional.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials manifesta la seua preocupació 
pel procediment d’extinció, ja que no es fa curs a curs. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística contesta que una 
titulació no sempre s’extingueix curs a curs i aquesta li sembla prou 
conservadora. 
 
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 229/2014. “Aprovar l’expedient d’extinció 
progressiva, a partir del curs 2015/2016, del títol de 
graduat/da en Finances i Comptabilitat, impartit en el 
centre adscrit Florida Universitària, d’acord amb la 
documentació que s’adjunta com a annex.” Annex V. 

 
Punt 11. Concessió de premis extraordinaris de grau, llicenciatura, 
enginyeria i diplomatura, curs 2013/2014. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta la proposta 
global de premis extraordinaris, corresponent al curs 2013/2014 i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Agraeix a tots els 
centres el seu esforç per fer la proposta de tots els premis extraordinaris 
de grau, llicenciatura, enginyeria i diplomatura en aquest Consell de 
Govern, tal i com s’estableix en les nostres normatives.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Elena García indica que en la proposta de Ciències Socials hi ha una errada 
en un cognom. Es tracta de Silvia Martínez Sierra, en lloc de Silvia Martínez 
Siena. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es prenen els acords següents: 
 



 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 22 DE DESEMBRE DE 2014. 
 

-16- 

ACGUV 230/2014. “Concedir premi extraordinari de grau 
en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, corresponents 
al curs acadèmic 2013/2014 a les següents graduades: 
 
. Irene Jiménez Pérez. 
. Alba Doménech Ibáñez. 
. María Huertas González Serrano.” 

 
ACGUV 231/2014. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura/grau en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Ciències Biològiques corresponents al curs acadèmic 
2013/2014 als següents llicenciats/des i graduats/des 
següents: 
 
Grau en Ciències Ambientals: 
. Stephanie Elena Aparicio Antón 
 
Grau en Biotecnologia: 
. Carles Borredá Fernández. 
 
Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques: 
. Antoni Beltrán Marqués. 
. Ainara González Iglesias. 
 
Grau en Biologia: 
. Almudena Devesa Peiró. 
. Irene García Ruiz. 
. Lila Reinhard Gil. 

 
Llicenciatura en Ciències Ambientals (pla 2001): 
. Desert. 
 
Llicenciatura en Biologia (pla 2000): 
. Desert. 
 
Llicenciatura en Bioquímica (pla 2000): 
. Desert.” 

 
ACGUV 232/2014. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura/grau en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Ciències Matemàtiques, corresponents al curs 
acadèmic 2013/2014 als següents llicenciats/ graduats: 
 
Grau en Matemàtiques: 
. Marcos Solera Diana 
 
Llicenciatura en Matemàtiques: 
. Jaime Castillo Medina.” 

 
ACGUV 233/2014. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat de Ciències 
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Socials, corresponents al curs acadèmic 2013/2014 als 
següents graduats i graduades: 
 
Grau en Relacions Laborals: 
. Sergio Yagüe Blanco. 
. Raul Payá Castiblanque. 
. Sergio Martínez Martínez. 
 
Grau en Sociologia: 
. Guillem Ninyoles Marco. 
 
Grau en Treball Social: 
. Ana Isabel Serrano Tejedor.  
. Raquel Durbá Martínez. 
. Nina María Navajas Pertegas. 
. Silvia Martínez Sierra.” 

 
ACGUV 234/2014. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura/grau en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Dret, corresponents al curs acadèmic 2013/2014 als 
següents llicenciats/des i graduats/des: 

 
Llicenciatura en Dret: 
. Rafael Moll Noguera. 
. Guadalupe Perales Rodríguez. 
. David Colomer Bea.  
. Luis Felipe Cabrera Vizcaino. 
. Celia Ramírez Amoraga. 
. Javier Anastasio Martínez Talamantes. 
. Ángela Martín-Pozuelo López. 
. José León Alapont. 
. Teresa Ko Chen. 
. Paloma Rico Tinck. 
. Maria del Carmen Segura Sarrió.  
 
Llicenciatura en Criminologia: 
. Mª Pilar Esther Rojo Beltrán. 
. Virginia Soldino Garmendia. 
. José Angel Marín Silvestre. 
. Maria Teresa Ocaña Cortés.  
 
Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració: 
. Rafael Moll Noguera. 
. Jorge Castellanos Claramunt. 
. José León Alapont. 
 
Grau en Dret: 
. Almudena Jover Quilis. 
. Laura Piera Boronat. 
. Isabel Bernabeu García. 
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Grau en Criminologia: 
. Lía Seguí Casas. 
 
Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració.: 
. Carla Giner Ramírez.” 
 
ACGUV 235/2014. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura/diplomatura/grau en les titulacions adscrites 
a la Facultat d’Economia, corresponents al curs acadèmic 
2013/2014 a les següents llicenciats/des, diplomats/des i 
graduats/des: 
 
Llicenciatura en Economia: 
. Andrea Iria Falcó Tortosa. 
. Pau Belda Tortosa. 
. José Antonio Rodilla Xerri. 
. Carlos Añón Romeu. 
. Ángela Andújar Pedrón. 
. Elena Ballester Jiménez. 
 
Diplomatura en Ciències Empresarials: 
. Desert. 
 
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses: 
. Ángela Martín Pozuelo-López. 
. Álvaro Julio Maruenda Rodrigo. 
. Teresa Ko Chen. 
. Julia Karpova. 
. Alejandro Doldán Timón. 
. Marianela Cecibe Morales Guzmán. 
. Carles de Oleza Ferrer. 
. Juan Corbalán de Celis Puig. 
. Patricia Igual Doñate. 
. Vicente Alcaraz Sanabria.  
. Ana Esteller Turlo. 
 
Grau en Negocis Internacionals: 
. Fabian Rodríguez Santos. 
. Alexandra Coman Zotic 

 
Grau en Administració i Direcció d’Empreses: 
. Mihaela Simona Moiser. 
. Javier Cuervas Maria. 
. Christian Corro Alvarado. 
 
Grau en Economia: 
. Silvia Molla Martínez. 
. Susana Tarancón Martínez.  
 
Grau en Turisme: 
. Beatriz Martínez Díaz. 
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. Jonatan Ordiñana Moscardó. 
 
 
Grau en Finances i Comptabilitat: 
. Ana Beneyto Andrés. 
. María Elena Monserrat Tolos.” 
 
ACGUV 236/2014. “Concedir premi extraordinari 
d’enginyeria/enginyeria tècnica/grau en les titulacions 
adscrites a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, 
corresponents al curs acadèmic 2013/2014 als següents 
enginyers/es, enginyers tècnics/es tècniques /graduats/des: 
 
Enginyeria Química: 
. Vicent Blau Roger. 
 
Enginyeria Informàtica: 
.  Ruxandra Maria Dumitru 
 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica: 
. Jacobo Coll Moragón. 
 
Grau Enginyeria Informàtica: 
. Lisardo Fernández Cordeiro. 
 
Grau Enginyeria Multimèdia: 
. María Murcia López. 
 
Grau Enginyeria Química: 
. Anabel Sadule Alonso. 
 
Grau Enginyeria Electrònica Industrial: 
. Pedro J. Martínez Mecinas. 
 
Grau Enginyeria Electrònica de Telecomunicació: 
. Román Pérez Solá. 
 
Grau Enginyeria Telemàtia: 
. Irene Martín Morató.” 
 
ACGUV 237/2014. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura/diplomatura/grau en les titulacions adscrites 
a la Facultat de Farmàcia, corresponents al curs acadèmic 
2013/2014 a les següents llicenciats/des, diplomats/des i 
graduats/des: 
 
Llicenciatura en Farmàcia: 
. Laura Higueras Contreras. 
 
Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments: 
. Desert. 
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Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica: 
. Desert. 
 
Grau en Farmàcia: 
. Isabel García Nava. 
. Miguel Aupi Ferrando. 
. Javier Reig López. 
 
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments: 
. Gabriel López García. 
 
Grau en Nutrició i Dietètica: 
. Cristina Barroso Pinilla. 
. Carme Arnandis Chinesta.” 
 
ACGUV 238/2014. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura /grau en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Filologia, Traducció i Comunicació, corresponents al 
curs acadèmic 2013/2014, a les següents llicenciats/des, i 
graduats/des: 
 
Llicenciatura en Filologia Clàssica: 
. Francisco Javier Casinos Mora. 
 
Llicenciatura en Filologia Hispànica: 
. Ana María Zomeño Gurrea. 
 
Llicenciatura en Filologia Catalana: 
. Aina Reig Gascón. 
 
Llicenciatura en Filologia Alemanya: 
. Eva María Albelda Barba. 
 
Grau en Comunicació Audiovisual: 
. Ana Clara Rey Segovia. 
. Lydia Aurora Pérez Pérez. 
 
Grau en Periodisme: 
. Mónica Marhuenda Micó. 
. Carolina Puertos March. 
 
Grau en Estudis Anglesos 
. Gael Guillaume Lescot. 
. Ana Ros Benavent. 
. Juan Miguel Asins Ferrandiz. 
 
Grau en Filologia Catalana: 
. José Angel Cano Mateu. 
Grau en Filologia Clàssica: 
. Andrea Sánchez i Bernet. 
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Grau en Estudis Hispànics: 
. Adrià Pardo Llibrer. 
. Sergio Rosa Ferrero. 
 
Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures: 
. Ana María Zomeñó Gurrea. 
 
Grau en Traducció i Mediació Interllingüística: 
. Helena Figueroa López.” 
 
ACGUV 239/2014. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura/grau en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Filosofia i Ciències de l’Educació, corresponents al curs 
acadèmic 2013/2014 a les següents llicenciats/des i 
graduats/des: 
 
Llicenciatura en Filosofia: 
. José Manuel Bueno Martínez. 
. Christian López Más. 
 
Llicenciatura en Pedagogia: 
. Teófilo Peña Vidal. 
 
Llicenciatura en Humanitats: 
. Celia Martín Palomar. 
 
Grau en Filosofia: 
. Saul Pérez González. 
 
Grau en Pedagogia: 
. Leonor Eugenia Gil de Ramales Iranzo. 
. Natalia Salomé Carvajal Ruiz. 
. Cintia Valero Serrano. 
 
Grau en Educació Social: 
. Sandra Ruiz Serrano. 
. María Jesús Benlloch Sanchis.” 
 
ACGUV 240/2014. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat de Física, 
corresponents al curs acadèmic 2013/2014 a les següents 
graduats i graduades: 
 
Grau en Física: 
. Julio Parra Martínez. 
. Clara Murgui Galvez. 
 
Grau en Òptica i Optometria: 
. Noelia Martínez Albert.” 
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ACGUV 241/2014. “Concedir premi extraordinari de grau 
en Fisioteràpia, corresponents al curs acadèmic 2013/2014, 
a les següents graduades: 
 
. Cristina Aullo Padilla. 
. Paula Berbel Bueno. 
. Laura Gil Murciano” 
 
ACGUV 242/2014. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites al centre Florida Universitària, 
centre adscrit de la Universitat de València, corresponents 
al curs acadèmic 2013/2014, als següents graduades i 
graduat: 
 
Grau en Turisme: 
. Frida Charlotte Leding. 
 
Grau en Mestre d’Educació Infantil: 
. Silvia Hervás Molla. 
. Ana Isabel Marco García. 
 
Grau en Mestre d’Educació Primària: 
. Lidia Barbosa Bofi. 
. Maite Ferrer Gimeno. 
. Maria Desamparados Carbonell Moret. 

 
Grau en Administració i Direcció d’Empreses: 
. José Carlos Valencia Campillos.” 
 
ACGUV 243/2014. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura/grau en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Geografia i Història, corresponents al curs acadèmic 
2013/2014 als següents llicenciats/des i graduats/des: 
 
Llicenciatura d’Història: 
. Desert. 
 
Llicenciatura d’Història de l’Art: 
. María Palmira Verdejo Izquierdo. 
 
Grau en Geografia i Medi Ambient: 
. Félix Fajardo Magraner. 
 
Grau en Història: 
. Josep Escrig Rosa. 
. Juan José Gordon Baeza. 
. Víctor Bisquert Ferrer. 
 
Grau en Història de l’Art: 
. Clara Solbes Borja. 
. María García Montoya. 
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Grau en Informació i Documentació: 
. Ana Cañizares Narváez.” 
 
ACGUV 244/2014. “Concedir premi extraordinari de grau 
en Infermeria, titulació adscrita a l’Escola Universitària 
d’Infermeria La Fe, centre adscrit de la Universitat de 
València,  corresponents al curs acadèmic 2013/2014, a les 
següents graduades: 
 
. Blanca Ivañez Marí. 
. Lara Sales Pérez.” 
 
ACGUV 245/2014. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a Facultat d’Infermeria i 
Podologia, corresponents al curs acadèmic 2013/2014, a les 
següents graduades: 
 
Grau en Infermeria: 
. Pilar Juarros Folgado. 
. Inmaculada Maldonado Herrero. 
. Lucía Mora Gómez. 
. María Llorens Belda. 

 
Grau en Podologia: 
. Desert.” 
 
ACGUV 246/2014. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat de Magisteri, 
corresponents al curs acadèmic 2013/2014 a les següents 
graduats i graduades: 
 
Grau en Mestre d’Educació Primària: 
. Jaime Aznar Argelich. 
. Raimon Tomás Viadel. 
. Gema Sánchez Milan. 
. Marta Domingo Muñoz. 
. Emilia Guillem Ruiz. 
. M.Laura Martínez Valero. 
. Mª Paz González Muelas. 
. Diana Morote Blanco. 
 
Grau en Mestre d’Educació Infantil: 
. Laura Navarro Granero. 
. Sandra Romero Sevillano. 
. Ana Belén Bravo Zapirain. 
. María Gómez Vicente. 
 
Grau en Mestre d’Educació Infantil (Ontinyent) 
. Estela Castello Serrano.” 
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ACGUV 247/2014. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura/grau en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Medicina i Odontologia, corresponents al curs 
acadèmic 2013/2014 a les següents llicenciades  i llicenciat 
i  a la graduada: 
 
Llicenciatura en Medicina: 
. Martina Amiguet Comins. 
. María Ascaso Arbona. 
. Marina Martínez Molina. 
. Ana Devesa Arbiol.  
. Jennifer Piqueras García. 
. Carlos Boix Clemente. 
. Ariadna García Herráiz. 
 
Grau en Odontologia: 
. Sandra Rodríguez Martínez.” 
 
ACGUV 248/2014. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura/grau en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Psicologia, corresponents al curs acadèmic 2013/2014. 
als següents llicenciats/des i graduats/des: 

 
Llicenciatura en Psicologia: 
. Agustín Puig Zaragozá. 
. Coral Lavara Rodríguez. 
 
Grau en Logopedia: 
. Svenja Gusewski. 
 
Grau en Psicologia: 
. Alba Rodríguez Juan. 
. Anthyma Violeta Franco Soler. 
. Estefanía Mónaco Gerónimo. 
. Óscar Fernando García Buelga. 
. María Cuñat Agut. 
. Tamara Escrivá Martínez. 
. Estela Pardos Gascón. 
. Jorge Magdaleno Marco.” 
 
ACGUV 249/2014. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura/grau en Química, corresponents al curs 
acadèmic 2013/2014, a les següents llicenciats i llicenciada 
i al  graduat: 
 
Llicenciatura en Química: 
. Fernando Rabasa Alcañiz. 
. Alicia Castelló Micó. 
. Carlos Moreno Cinós. 
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Grau en Química: 
. Álvaro Martínez Camarena.” 
 
ACGUV 250/2014. “Fer constar que l’Escola Universitària 
d’Infermeria Sagrado Corazón de Castelló no presenta 
cap proposta de premi extraordinari de grau, 
corresponent al curs 2013/2014, ja que no hi ha estudiants 
egressats.” 
 

Punt 12. Aprovació, si escau, de modificació de títol propi. 
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de Valencia.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 251/2014. “Modificar els títols propis següents: 
 
1. Màster en Transplant Hematopoiètic (1ª edició) a fi 

d’augmentar el nombre de places fins a 200. 
2. Màster en Malalties Infeccioses en Cures Intensives (1ª 

edició) a fi d’augmentar el nombre de places fins a 
200.” 
 

Punt 13. Aprovació, si escau, d’expedient d’extinció d’estudis de màster. 
 
La vicerectora d’Estudis 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 l’expedient d’extinció de nou màsters. Dos dels títols han estat 
substituïts per noves propostes i en la resta, el motiu de la supressió és 
una baixa matrícula en els darrers cursos. La Comissió d’Estudis de 
Postgrau ha informat favorablement tots els expedients. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials es refereix a la proposta del 
màster en Sociologia i Antropologia de les Polítiques Públiques. Pregunta si 
s’està treballant en alguna proposta per a l’àrea de Sociologia.  
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau indica que és important actuar sobre 
els màsters que no tenen demanda i no s’ha de tenir por a l’extinció, ja 
que mantenir títols sense impartir-se no beneficia la imatge de la 
Universitat perquè comptabilitzen en la ratio prevista en el mapa de 
titulacions i no afavoreixen els indicadors de postgrau. Anuncia una reunió 
amb els degans i deganes per donar-los tota la informació. 
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Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 252/2014. “Aprovar  l’expedient d’extinció dels 
estudis dels següents màsters universitaris, d’acord amb 
els informes que s’adjunten com a annex. 
 
. Màster universitari en Investigació i Tractament en 
Psicopatologia i Salut. 
. Màster universitari en Biologia Evolutiva Integrativa. 
. Màster universitari en Economia Industrial. 
. Màster universitari en Ocupació i Intervenció en el 
Mercat Laboral. 
. Màster universitari en Lògica i Filosofia de la Ciència.  
. Màster universitari en Investigació en Biologia 
Molecular, Cel·lular i Genètica. 
. Màster universitari en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i dels Recursos Humans. 
. Màster universitari en Química Sostenible.  
. Màster universitari en Sociologia i Antropologia de les 
Polítiques Públiques.” Annex VI. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, d’inici d’expedient d’elaboració de nou pla 
d’estudis de màster i composició de la CEPE. 
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
tracta d’iniciar l’expedient d’elaboració del pla d’estudis del màster en 
Biomedicina Aplicada a l’Activitat Musical i de la Composició. Presenta la 
proposta de membres que formaran la CEPE. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Fisioteràpia opina que és una iniciativa 
positiva, però planteja que l’àrea de Fisioteràpia estiga present a la CEPE. 
 
José Manuel Almerich indica que aquesta iniciativa la van recolzar diversos 
departaments de la Facultat i tampoc no estan representades altres àrees, 
com ara, Estomatologia. 
 
La secretària de la Facultat de Medicina i Odontologia indica que en el 
període d’exposició pública es podran presentar les al·legacions 
pertinents. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri felicita la proposta i assabenta que el 
fet que estiga orientada a l’àrea de salut no té cap problema. Recorda que 
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l’única àrea relacionada amb la Música hi és a la Facultat de Magisteri i es 
posa a la seua disposició pel que calga.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (40 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 253/2014. “Aprovar  l’inici de l’expedient 
d’elaboració del nou pla d’estudis del màster universitari 
en Biomedicina Aplicada a l’Activitat Musical i de la 
Composició, l’òrgan responsable del qual serà la Facultat 
de Medicina i Odontologia i nomenar la següent Comissió 
Elaboradora del seu pla d’estudis: 
 
President: Dr. Federico Vicente Pallardó Calatayud. 
Vocals: Dr. Miguel Armengot Carceller. 
        Dr. Gustavo Juan Samper. 
        Dra. Mercedes Ramón Capilla. 
        Dra. Pilar Román 
        Dra. Gemma Guillem Cardona. 
PAS: Sra. María Vicenta Alandí Palanca. 
Estudiant: pendent de determinar.”  

 
Punt 15. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de verificació 
d’estudis de màster. 
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 254/2014. “Modificar la memòria de verificació 
del màster universitari internacional en Migracions, que 
s’adjunta com a annex.” Annex VII. 
 
ACGUV 254bis/2014. “Modificar la memòria de 
verificació del màster universitari en Paleontologia 
Aplicada i posposar la seua implantació al curs 
2015/2016.” 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, de noves memòries de verificació d’estudis 
de màster que substitueixen a plans d’estudi ja existents. 
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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ACGUV 255/2014. “Aprovar la memòria de verificació del 
màster universitari en Química Sostenible, que s’adjunta 
com a annex, l’òrgan responsable del qual és l’Institut de 
Ciència Molecular i adscrit, a efectes de gestió, a la 
Facultat de Química.” Annex VIII. 
 

Punt 17. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de verificació 
d’estudis de doctorat.  
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
proposa rebaixar el nombre de places de 70 a 50. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 256/2014. “Modificar la memòria de verificació 
del programa de doctorat en Llengües,  Literatures, 
Cultures i les seues aplicacions, d’acord amb l’acord de la 
Junta de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació que s’adjunta com a annex.” Annex IX. 

 
Punt 18 Aprovació, si escau, de memòries de verificació d’estudis de 
doctorat. 
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
tracta d’un nou programa de doctorat amb 25 places. Seria el doctorat de 
la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport amb quatre línies 
d’investigació. Compta amb la col·laboració de diferents entitats a nivell 
europeu i nacional. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport dóna 
suport a la proposta.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 257/2014. “Aprovar la memòria de verificació del 
programa de doctorat en Activitat Física i Esport, que 
s’adjunta com a annex, l’òrgan responsable del qual és la 
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.” 
Annex X. 
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Punt 19. Modificació, si escau, del Reglament de règim intern del 
Departament d’Història Medieval.  
 
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 ha estat sotmesa a informe dels serveis jurídics i de la Comissió 
d’Estatuts, els suggeriments de les quals s’han recollit en el text que es 
presenta.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 258/2014. “Modificar el Reglament de règim 
intern del Departament d’Història Medieval, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XI. 

 
Punt 20. Modificació, si escau, del Reglament de règim intern del 
Departament d’Òptica i Optometria i Ciències de la Visió.  
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que al mes 
de març es va aprovar la creació de l’àrea pròpia i al mes de novembre es 
va aprovar la modificació del nom del departament. Com a conseqüència 
es presenta la proposta de reglament que ha estat informada pels serveis 
jurídics i per la Comissió d’Estatuts. El departament ha assumit els 
suggeriments que han proposat.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 259/2014. “Modificar el Reglament de règim 
intern del Departament d’Òptica i Optometria i Ciències 
de la Visió, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XII. 

 
Punt 21. Aprovació, si escau, de la supressió del càrrec acadèmic de 
subdirector del Centre Internacional de Gandia.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta l’assumpte i 
indica que fa dos anys que aquest càrrec no s’ha ocupat. Es tracta d’una 
mesura de racionalització dels recursos de la Universitat.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 

ACGUV 260/2014. “Suprimir el càrrec acadèmic de 
subdirector del Centre Internacional de Gandia.” 

 
Punt 22. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial, la vicerectora 
d’Investigació i Política Científica, el vicerector d’Internacionalització i 
Cooperació i la vicerectora d’Estudis de Postgrau presenten les propostes 
de convenis corresponents a la seua àrea de treball i fan referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 261/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sumacàrcer i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 

 
ACGUV 262/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Federació Empresarial 
d’Agroalimentació de la Comunitat Valenciana i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 
 
ACGUV 263/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universidad de los Andes (Colòmbia) 
i la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XV. 

 
ACGUV 264/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la School of Economics de la Fudan 
University (Xina) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XVI. 
 
ACGUV 265/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc d’ensenyament i recerca superior entre la 
Universidad Tecmilenio (Mèxic) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XVII. 

 
ACGUV 266/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Gakushuin University (Japó) i la 
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Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVIII.   
 
ACGUV 267/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la University of Baltimore, (Maryland, 
EEUU) i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com a annex.”  Annex XIX. 

 
ACGUV 268/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Merck Sharp & Dohme de España S.A. 
, la Fundació Universitat-Empresa de València i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament del màster en Trasplant hematopoiètic 
(1ª edició), el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XX.  
 
ACGUV 269/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
formació per al desenvolupament del diploma 
d’especialització professional universitari en borses i 
mercats financers espanyols, 13ª edició, entre la Societat 
Rectora de la Borsa de Valors de València, la Fundació 
Universitat-Empresa de València i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XXI.  
 
ACGUV 270/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració per al desenvolupament del màster de 
Malalties Infeccioses en  Cures Intensives (1ª edició) entre 
la Merck Sharp & Dohme d’Espanya, S.A., la Fundació 
Universitat-Empresa de València i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XXII. 

 
Punt 23.  Aprovació, si escau, de la desvinculació de la Universitat de 
València de la Societat Gestora d’Entitats de Capital de Risc Uninvest, 
SGECR, S.A. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que després dels 
canvis normatius dels darrers temps, aquesta societat de participació 
pública, no té capacitat per accedir a les ajudes de fons públics. Per tant, 
la idea és substituir els accionistes actuals, universitats públiques, per 
inversors privats i en concret, es proposa que la Universitat de València 
ixca del Consell d’Administració de la Societat Gestora d’entitats de capital 
de risc, UNINVEST, recuperant els 12.500 euros que havia aportat 
(12.500 accions d’un euro cadascuna). La previsió és que un fons francès 
privat compre aquestes accions. Indica que el canvi de la composició del 
Consell d’Administració no suposa canviar les seues finalitats, que seran 
les mateixes que quan es va crear la societat, com ara, dotar de recursos a 
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les iniciatives empresariales sorgides de parcs científics i impulsar la 
transferència de tecnologia, entre d’altres. 
 
Aquesta proposta serà sotmesa a la Junta General d’Accionistes de la 
Societat el proper 16 de gener de 2015. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia pregunta si a partir d’ara la Universitat 
de València o el Parc científic tindrà alguna posició especial en aquesta 
societat.  
 
El gerent recorda els objectius de la societat i indica que traslladarà a la 
Junta General la sol·licitud perquè no es perda el seu caràcter proactiu al 
si de la Universitat. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (40 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 271/2014. “Aprovar la desvinculació de la 
Universitat de València de l’entitat gestora 
UNINVEST, SGECR, S.A. amb motiu de la reducció 
de capital social de l’entitat i la consegüent 
amortització de part de les seues accions, d’acord 
amb l’informe que s’adjunta com a annex.” Annex 
XXIII. 

 
Punt 24. Aprovació, si escau, de proposta al Consell Social de modificació 
pressupostària d’ampliació de subvenció nominativa a la Fundació General 
de la Universitat de València.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que la justificació de 
la proposta és que al projecte de pressupost es reculla una subvenció i una 
línia de finançament per als investigadors Ramon i Cajal que ja han acabat 
el seu període subvencionable (tres anys). Es proposa una ampliació del 
finançament. La Comissió Econòmica ho ha informat favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI pregunta quina és la perspectiva que tenim, 
ja que seria desitjable que aquestes persones es pugueren incorporar com 
a investigadors de la Universitat.  
 
El gerent contesta que al pressupost del 2015 es preveu una partida de 
recursos perquè s’incorporen a la plantilla de la UVEG amb els criteris  que 
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s’establisquen en l’àmbit de la Comissió de Professorat i la Comissió 
d’Investigació. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica afegeix que s’han fet 
gestions amb la Conselleria, ja que el Consell de Govern va aprovar que set 
places d’investigadors Ramon i Cajal passaren de la Fundació General a la 
Universitat, però no s’ha fet efectiu i encara no hi ha resposta. 
 
El rector indica que això es va aprovar quan era vicerectora d’Investigació 
Mª José Cuenca Ordinyana i aquest assumpte va presentar moltes 
dificultats.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 272/2014. “Proposar al Consell Social la següent 
modificació pressupostària d’ampliació de subvenció 
nominativa a la Fundació General de la Universitat de 
València, d’acord amb la memòria justificativa que 
s’adjunta com a annex. 
 

 
PRESSUPOST DE DESPESES 
BAIXES 
PROGRAMA  ARTICLE   IMPORT 
541.A    68   80.000,00 
 

TOTAL…………………80.000,00 
 
 
AUGMENTS 
PROGRAMA  ARTICLE   IMPORT 
422-D    73   80.000,00 
 
    TOTAL…........................80.000,00 
    TOTAL……………………….0.00 
Annex XXIV. 

 
Punt 25 Autorització, sie scau, per a incloure les línies de subvencions 
nominatives per a la Fundació General Universitat-Empresa de València a la 
proposta del pressupost.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 36 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 273/2014. “Autoritzar la inclusió de línies de 
subvenció nominatives en el projecte de pressupost per al 
2015 de la Universitat de València, a favor de la Fundació 
General de la Universitat de València i la Fundació 
Universitat-Empresa de València (Consell Social de la 
Universitat de València. Estudi General de València), 
destinats a finançar el desenrotllament dels convenis 
específics, derivats dels convenis marc subscrits amb 
ambdues institucions, d’acord amb la proposta que 
s’adjunta com a annex.”Annex XXV. 
 

Punt 26. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost de la Universitat 
de València per al 2015. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que, si la previsió del 
creixement de l’economia espanyola és del 2’7%, les universitats també 
haurien de millorar. Des del punt de vista de la Tresoreria, es dedicaran 
més recursos i es preveu el pagament per confirming, però desapareixeran 
els interessos i les comissions de comptes de crèdit per a complir el dèficit 
transitori de tresoreria. 
 
Des del 2002 el pressupost ha anat baixant, però espera que aquesta 
tendència canvie de signe. Des del 2008 s’han fet taxes de decreixement. 
 
Pel que fa als ingressos, les previsions tenen un elevat percentatge de 
fiabilitat. La gestió que es fa és molt professional i acurada.  
 
D’altra banda la llei ens obliga a aprovar un sostre de despesa, d’acord 
amb unes regles que han d’estar d’acord amb el PIV. La Generalitat hauria 
d’aprovar aquest sostre, però això no s’ha fet.  
 
La Universitat ha d’estar d’acord amb una estabilitat pressupostària i des 
d’aquest punt de vista, té una capacitat de 1’6. Per tant el nostre 
pressupost està sota el sostre requerit i estarem en condicions de pagar 
als proveïdors al voltant dels 30 dies.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jesús Olavarria felicita el gerent i l’equip de direcció per la informació 
donada, que és prudent i rigorosa. Sembla que el partit que sustenta el 
govern valencià no deu tenir esperançes d’obtenir vots de la Universitat, 
perquè no ha tingut cap gest cap a nosaltres.  
 
D’altra banda, planteja dues qüestions puntuals. L’any passat van insistir 
en equiparar el màster d’Advocacia al màster de Professorat de 
Secundària, però les retribucions són ínfimes, també les del professorat 
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extern i hauriem de començar a separar, i, pel que fa a les previsions del 
conveni de 2008, pregunta si s’han complit. Igualment pregunta, en 
relació a la promoció de places de PDI, si hi ha previsions per al 2015. 
 
Finalment, crida l’atenció sobre el fet que hi haja 597 catedràtics 
universitaris a temps complet i 9 CU a temps parcial i 1285 titulars 
d’universitat a temps complet i 10 TU a temps parcial. Aquestes dades li 
semblen escandaloses i tampoc li quadren les dades referides als ingressos 
per contractacions. 
 
El degà de la Facultat d’Economia felicita l’equip de direcció, el gerent i el 
vicerector d’Economia per la presentació d’aquest document. Pel que fa 
als acords amb Conselleria sobre la despesa financera i les inversions, 
pregunta si aquestes restarien constrenyides per tot el que s’ha dit o 
formarien part d’un acord separat.  
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport se suma a 
les felicitacions, però manifesta la seua preocupació pel fet que els 
ingressos dels que parla la Generalitat no estiguen consolidats i després de 
les eleccions hauriem de recórrer a les pòlisses de crèdit, de nou. 
 
El president de la Junta de PDI indica que és important que els documents 
pressupostaris siguen cada vegada millors i que ens posem a cobert 
respecte de les ofensives sobre l’ùs dolent que es fa de la nostra 
economia. S’hauria de fer énfasi en aquestes qüestions. D’altra banda, 
pregunta si s’ha signat el conveni amb la Conselleria i planteja diferents 
assumptes: 1) Sobre la paga de 2012, demana un calendari de pagaments. 
2) En l’any 2015 demana més inversió en el programa de prevenció de 
riscos laborals. 3) En el reglament d’execució pressupostària hi ha 
assumptes que poden tenir implicacions laborals. Demana que s’estudien 
per al 2016. 

 
El gerent agraeix les felicitacions abans manifestades. Contesta que s’ha 
complit el conveni de 2008 i que se inclourà en el pressupost de 2015. En 
aquest sentit els acords de Conselleria i la reducció financera estan 
relacionats. Li sembla que no és el mateix la subvenció ordinària que la 
subvenció finalista, i que les subvencions com a conseqüència de conveni 
s’ajustaran en termes de comptabilitat nacional i no formaran part del 
sostre de despesa. Pel que fa a les dades sobre la plantilla de professorat, 
possiblement criden l’atenció, però són eixes.  
 
Contesta al president de la Junta de PDI que el conveni amb la Generalitat 
no s’ha signat encara, que hi ha previsió d’augmentar la dotació de 
personal i que, pel que fa al programa de prevenció, hi ha intenció 
d’augmentar els recursos.  
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Finalment, accepta la reflexió del president de la Junta de PDI sobre els 
temes del reglament d’execució pressupostària amb implicacions laborals 
que seran debatuts en Mesa Negociadora.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 32 
vots a favor, 2 en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 274/2014. “Aprovar el projecte de pressupost de 
la Universitat de València, corresponent a l’exercici 
econòmic de 2015, que s’adjunta com a annex.” Annex 
XXVI. 

 
Punt 27. Aprovació, si escau, del projecte de reglament d’execució 
pressupostària per al 2015. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Accepta les objeccions que 
ha fet Jesús Olavarria en el punt anterior respecte al màster de 
Professorat de Secundària, però discrepa en la part de les remuneracions, 
ja que en aquesta Universitat s’han fet excepcionalitats. Hi han vingut 
persones de prestigi i se’ls ha remunerat per damunt del que estava 
estipulat. Pel que fa a la paga pendent del 2012, està dins de les 
obligacions reconegudes i no té cap impacte presspostari. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Vicente Horcas pregunta en quina partida està la corresponent als 
contractats doctors interins. 
 
El gerent contesta que hi és a les pàgines 76 i 77 dins de l’apartat 
corresponent a PDI. 
 
El president de la Junta de PDI agraeix la informació i demana que es 
negocie un calendari de pagaments. 
 
El rector també s’afegeix a les felicitacions donades.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 32 
vots a favor, 2 en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 275/2014. “Aprovar el projecte de reglament 
d’execució pressupostària de la Universitat de València, 
corresponent a l’exercici econòmic de 2015, que s’adjunta 
com a annex.” Annex XXVII. 
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Punt 28. Torn obert de paraules.  
 
El coordinador de l’Assemblea General d’Estudiants indica que hi ha dues 
ADR que encara no s’han constituït, la de la Facultat de Dret i la de la 
Facultat de Magisteri. Demana que es convoquen el més prompte possible 
perquè l’AGE puga funcionar. 
 
Guillem Chismol indica que el grau de Ciències Gastronòmiques es debat 
aquesta vesprada al Consell Social. Ha vist el pla d’estudis i té moltes 
matèries obligatòries que fan un pla desmotivador. Demana que es faça 
més atractiu per a l’estudiant.  
 
D’altra banda, trasllada una queixa que l’ha arribada, referent a la 
impossibilitat de creuar l’avinguda Blasco Ibañez sense tenir que parar a 
meitat pels semàfors i proposa que es parle amb l’Ajuntament de València 
per tal d’agilitzar el creuament. 
 
Jesús Olavarria felicita la vicerectora d’Investigació i Política Científica per 
la nova aplicació però demana que es mantinga el lliurament de totes les 
dades als departaments. 
 
Vicente Horcas llig un escrit de la plataforma de professors ajudants 
doctors que s’adjunta com annex XXVIII d’aquesta acta, sobre la situació 
precària en la que es troba aquest col·lectiu. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística contesta Guillem 
Chismol que el grau de Ciències Gastronòmiques ha de tenir 60 crèdits 
d’assignatures bàsiques, segons la llei, perquè siga un títol universitari. Es 
pot estudiar però hi ha moltes restriccions.  
 
El rector desitja tothom unes bones festes de Nadal. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
14’50 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 


