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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 3 de febrer de 2015, a les 9’25 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban Morcillo 
Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, 
queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat 
de València. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis de Grau i 
Política Lingüística: Isabel 
Vázquez Navarro 
 
Vicerector de Polítiques de 
Formació i Qualitat Educativa: 
Ramón López Marín. 
 
Vicerectora  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 
 
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 
 
Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
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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. Magisteri: Luis Sebastián 
Villacañas de Castro. 
 

PDI Fac. Farmàcia: José Gorgues 
Zamora 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
Personal Investig. En formació 
Fac. Dret: Ana Isabel Blanco 
García. 
 
Estudiant Fac. Magisteri: Guillem 
Chismol Muñoz-Caravaca. 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Fernández Soldevila. 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Fac. Economia: Pilar Catalán 
Cercós. 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS SEDI: 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 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques 
(en funcions): Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
President Junta PDI : Amat 
Sánchez Velasco  
 

Coordinador AGE: Jordi Caparrós 
Gutiérrez 
 
Absències justificades: 
 
Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Guillermo Palao 
Moreno 
 
Vicerectora de Sostenibilitat i 
Planificació: Clara Martínez 
Fuentes. 
 
Convidat: 
 
Vicegerent de Recursos Humans i 
Organització Administrativa: José 
Ramírez. 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 22 de 
desembre 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.  
 
Intervé el degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació per 
presentar una modificació, que és acceptada.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 1/2015. “Aprovar l’acta del Consell de Govern de 
22 de desembre de 2014, amb la modificació següent: 
 
. A la pàgina 11,  el darrer paràgraf se substitueix pel 
següent text: 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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Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector manifesta el condol del Consell de Govern pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
. Dr. Andrés Parra Guerrero, catedràtic de Psicobiologia de la Facultat de 
Psicologia.  
. Sr. Miguel Guillem García, estudiant de la Facultat de Farmàcia.  
. Dr. José Casas Pardo, catedràtic jubilat de la Facultat de Dret.  
. Dr. José Cano Iborra, professor jubilat de la Facultat de Medicina i 
Odontologia.  
 
En l’apartat de felicitacions, felicita: 
 
. La Dra. Mª Luz Terrada Ferrandis, catedràtica numerària de Documentació 
Mèdica de la Facultat de Medicina i Odontologia, per rebre el premi Lluis 
Guarner. 
 
. El Dr. Juan Fuster Verdú, investigador de l’IFIC, pel seu nomenament com 
a president de la Comissió de Física de Partícules i Camps de la Unió 
Internacional de Física Pura i Aplicada (IUPAP). 
 
. El Dr. Antonio Camacho, professor del departament de Microbiologia i 
Ecologia de la Universitat de València i investigador de l’Institut Cavanilles 
de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, pel seu nomenament com a cap de la 
divisió de Ciències Ambientals i de la Terra de l’Acadèmia Europea de 
Ciències. 
 
. El Sr. Raúl J. Sales Sevilla, director de cinema científic i tècnic de la 
Universitat de València, per haver obtingut el premi a la millor pel·lícula de 
Cirurgia “Recidiva Intracardiaca de Timona Invasor” i la Sra. Marta Sales, 
estudianta graduada en Infermeria, pel premi especial del jurat en la 
categoria VideoMed Junior, per la pel·lícula “Cuidados en el paciente 
colostomizado” al XIX Certamen Internacional de Cine Médico, Salud y 
Telemedicina. 
 
. El Dr. José W. Furtado Valle, investigador de l’IFIC, per haver rebut la 
medalla de la Divisió de Partícules i Camps de la Societat Mexicana de 
Física.  
 
. Les empreses biotecnològiques Imegen i Biópolis del PCUV, pels seus 
avanços científics i tècnics de gran interés per a la indústria i posicionar-se 
entre dues de les quinze millors innovacions espanyoles de 2014 del 
balanç anual de la secció Innovadores del diari El Mundo.  
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. La Sra. Judit González Hernández, estudianta del màster en Dret i 
Violència de Gènere, per haver sigut premiat el seu treball de fi de màster 
sobre violència de gènere, per la Fundació InnDEA València. 
 
. La Universitat de València per rebre la Medalla d’Honor de la RAMCV. 
 
. El Dr. Francisco Alcantud Marín, catedràtic del departament de Psicologia 
Evolutiva i de l’Educació i director del CUDAP de la Universitat de València, 
i el seu equip d’investigadors, per desenvolupar un nou sistema de 
detecció precoç de trastorns del desenvolupament, que ha sigut 
guardonat en la quarta edició dels premis estatals d’Atenció Primerenca, 
en la seua modalitat de recerca, organitzats pel Grup d’Atenció Primerenca 
(G.A.T.) de la Federació Estatal d’Associacions de Professionals d’Atenció 
Primerenca.  
 
. El Dr. José Campos Granell, pel seu nomenament com a representant de 
la Universitat de València a la Comissió Permanent del CEDU (Comité 
Español del Deporte Universitario) per als pròxims dos anys.  
 
. El Dr. Pau Rausell Köster, director de la Unitat de Recerca d’Economia de 
la Cultura de la Universitat de València (Econcult), per la seua contractació 
per la Comissió Europea per a formar part de la direcció de l’equip científic 
que desenvoluparà un programa d’assessorament cultural a una desena de 
ciutats i regions de la Unió, que seran seleccionades per experts.  
 
. El Sr.  Vicent Mateu Barreda, investigador doctorat en l’IFIC, per obtenir 
el premi a l’investigador novell en Física Teòrica de 2014, concedit per la 
Reial Societat Espanyola de Física i la Fundació BBVA. 
 
. El Dr. José Eduardo Fayos Solà, professor jubilat del Departament 
d’Economia Aplicada de la Facultat de Dret, per rebre el premi Ulysses de 
l’Organización Mundial de Turismo (The Unwto Ulysses Prize for Excellence 
in the Creation and Dissemination of Knowledge). 
 
. El Dr. Juan Escámez Sánchez, professor jubilat, catedràtic del 
Departament de Teoria de l’Educació, pel seu nomenament com a Fill 
Predilecte de Bullas (Múrcia). 
 
. El Dr. José Bernabeu Alberola, catedràtic del Departament de Física 
Teòrica, pel seu ingrès en la Reial Acadèmia de Ciències (RAC) d’Espanya.  
 
. La Sra. Josefa Tolosa Chelós, investigadora del Departament de Medicina 
Preventiva i Salut Pública, CC. de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal 
de la Facultat de Farmàcia, per rebre el premi de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de España 2014,  pel seu treball sobre el tema 
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“Pinsos Compostos”, patrocinat per la Fundació de la Confederació 
Espanyola de Fabricants d’Aliments Compostos per a Animals (CESFAC). El 
treball, es titula “Presència de micotoxines emergents en pinsos 
comercialitzats a Espanya”. 
 
. El Dr. Javier Viciano Pastor, professor del Departament de Dret Mercantil, 
pel seu nomenament el pròxim dis 5 de febrer com a rector de la VIU. 
 
. El Dr. Manuel Costa Talens i el tècnic del Jardí Botànic de la Universitat de 
València, Sr. José Plumed Sancho, per la seua monografiaa de palmeres, la 
qual ha rebut una elogiosa ressenya per la IPS (International Palm Society) 
en la revista Palms. 
 
. El Dr. David Martínez Torres i el seu grup d’investigadors de l’Institut 
Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, pel descobriment de la 
interacció entre pugons i formigues, publicat a la revista PNAS 
(Proceedings of the National Academy of Sciences).  
 
. El grup d’investigadors liderats pel Dr. Francisco J. Belda Nacher, del 
Departament de Cirurgia i el Dr. Carlos Ferrando, de l’Hospital Clínic, pels 
resultats del treball experimental en l’avançament en la prevenció de 
danys pulmonars durant el subministrament de respiració mecànica en 
operacions que requereixen anestèsia general, mostra per primera vegada 
la utilitat del denominat índex d’estrès, per ajustar en temps real el 
subministrament artificial de ventilació amb l’objectiu de prevenir lesions 
en els pulmons, publicat a la revista Critical Care.    
 
A continuació informa que s’han signat els convenis següents: 
 
. Modificació del conveni subscrit el 28 de maig de 2008 entre la 
Conselleria d’Educació i la Universitat de València per al finançament de 
despeses corrents i d’inversió, modificat el 10 d’octubre de 2011. 
 
. Conveni marc de cooperació internacional entre la Universitat Tifariti, la 
Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la 
Universitait d’Alacant i la Universitat Jaume I a Elx. 
 
D’altra banda, indica que el 22 de desembre es va reunir el ple del Consell 
Social, que va tractar entre d’altres sobre el pressupost de la Universitat 
per al 2015 i també hi hagué una reunió amb la consellera d’Educació.  
 
El 12 de gener de 2015 es va reunir l’Assemblea General de la CRUE, a la 
que va assistir-hi la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística.  
 
Comunica que han tingut lloc els actes següents: 
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. Inauguració de les jornades Clean Energy Entrepreneurship & Investment, 
sobre energies netes i canvi climàtic a l’Adeit. 
 
. Concentració silenciosa per a condemnar l’atemptat contra el setmanari 
Charlie Ebdo  i publicació al web de la Universitat de València del 
comunicat de la CRUE. 
 
. Conferència “Els canvis en la normativa d’acreditació del professorat” del 
director de l’ANECA, Sr. Rafael van Grieken Salvador, a la Sala Ignasi 
Villalonga de la Facultat d’Economia. 
 
. Conferència i debat a l’edifici La Nau: “Estat de dret i reforma 
constitucional. Actualitat i llegat de Lluch, Broseta i Tomás i Valiente”, 
amb motiu de la cloenda de Mestres de la Ciutadania, amb els 
conferenciants Santiago Muñoz i Enrique Barón. 
 
. XXIII homenatge en memòria del catedràtic Manuel Broseta, en l’aniversari 
del seu assassinat, organitzat per l’Associació d’Amics de la Fundació 
Professor Manuel Broseta.  
 
. Tancament de la sessió del curs Habilitats Directives PAS, a l’Aula Magna 
de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.  
 
. Acte de canvi de la presidència del CRUPV del rector de la UJI al rector de 
la Universitat Miguel Hernández, a Elx. 
 
. Conferència Universidad-Empresa: la investigación como fuente de 
riqueza, organitzada pel Seminario Permanente de la Fundación ÉTNOR,  
del Sr. Daniel Ramón, Director Científic i Conseller delegat de Biópolis, S.L, 
al Centre Cultura Bancaja. 
 
. Conferència del Sr. Pedro Sánchez al Club de Encuentro Manuel Broseta. 
 
. Fórum Europa, amb la conferència del president de la Generalitat, Sr. 
Alberto Fabra.  
 
. Presentació de la dinouena edició de la Jornada d’Informació per a 
orientadors, equips de direcció i professorat dels centres d’ensenyament 
secundari “Programa Conèixer 2015/16, amb la conferència inaugural de 
la catedràtica Dra. Adela Cortina Orts: “Educar èticament en el pluralisme i 
la ciutadania democràtica.” 
 
. Acte de lliurament de Doctor Honoris Causa del Dr. Ignacio Cirac 
Sasturain, al Paranimf. 
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. La Universitat de València, mitjançant l’OPAL, ha presentat el passat 
dijous un portal d’eixides professionals accessible a través del web 
www.uv.es/opal. És una guia, adreçada especialment a orientadors 
d’ensenyament secundari i futurs alumnes, on es poden trobar més de 
650 ocupacions relacionades amb més de 60 títols universitaris.  
 
Finalment, informa que ahir, 2 de febrer, es va reunir l’Assemblea General 
extraordinària de la CRUE on es va debatre sobre el Reial Decret 43/2015 
que modifica l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. S’hi ha 
publicat avui i entrarà en vigor a partir de demà. Les comunitats 
universitàries han estat suficientment informades sobre aquest reial 
decret, ja que és un tema que afecta no sols a professors, alumnes i PAS, 
sinó també a les famílies i la societat. Hem viscut diverses reformes 
educatives, tant del postgrau com del grau i s’hi ha arribat a un moment 
d’esgotament, irritació i malestar profund pel fet de menysprear a la 
comunitat universitària. 
 
Dues parauales varen tenir unanimitat en la CRUE: inoportunitat, per 
múltiples raons, entre d’altres que encara estem pendents de l’acreditació 
de l’avaluació del rendiment acadèmic de les titulacions de quatre anys. No 
és cert que el canvi al 3+2 supose apropar-se als països més avançats. 
Com a mínim hi ha un escenari divers i complexe. Tot açò dóna lloc a la 
inoportunitat i sense un consens explícit es crea una situació de malestar i 
de incertesa a la comunitat universitària. L’altra paraula és el recolçament. 
S’ha demanat quasi unànimement una moratòria per l’aplicació dels nous 
plans d’estudi. 
 
En la CRUE no hi hagué una unanimitat absoluta (57 vots a favor, 1 en 
contra  i 7 abstencions), però expressa la responsabilitat i cohesió que hi 
havia. Algunes universitats catalanes van manifestar que feia dos anys que 
estaven treballant en les titulacions de 180 crèdits i no les venia bé la 
moratòria, però tampoc no volien quedar desmarcades del sistema. Així 
mateix, altres universitats privades s’hi van manifestar a favor de la 
moratòria. En resum, la frase més repetida va ser “ara no és el moment”.  
Per tant, s’hi va demanar a les universitats que estaven més desitjoses 
d’implantar aquest reial decret que ho feren en titulacions noves i que fóra 
com a una experiència pilot, per tal de no contaminar a les titulacions més 
antigues, ja existents. 
 
En la nostra Universitat, s’ha reunit l’Assemblea General d’Estudiants, i 
també sindicats i organitzacions. S’ha publicat la nota de prensa de la 
CRUE que dóna el missatge que el compromís de la Universitat és per la 
qualitat dels ensenyaments i s’ha criticat el comentari que s’ha fet des del 
Ministeri sobre l’estalvi que suposa per a les famílies, ja que ha sigut una 
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declaració poc afortunada i manipuladora i no s’ha dit que els màsters 
seran més costosos. Opina que cal ser prudents. 
 
Comunica que la Plataforma en defensa de la Universitat Pública ha fet un 
manifest en contra del 3+2. Indica que aquest Consell de Govern i 
posteriorment, el Claustre del dia 5 de febrer, són una oportunitat per a 
debatre i posicionar-nos en aquest assumpte.  
 
Presenta un comunicat que ha fet en col·laboració amb la vicerectora 
d’Estudis de Grau i Política Lingüística, la vicerectora d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat, el degà de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació i el delegat del rector per a estudiants, que es lliura als 
membres del Consell en aquesta sessió i demana el suport.  
 
D’altra banda, informa que el 6 de febrer prendrà possessió en el càrrec de 
secretari general del Ministeri Juan Manuel Vázquez, que va ser candidat a 
rector de la Universitat de Múrcia, amb una gran experiència investigadora. 
En substituirà a Federico Morán. 
 
Finalment, cedeix la paraula la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat perquè informe sobre la sentència núm. 408/2014 del Jutgat 
del contenciosadministratiu Núm.10 de València, relativa a places del 
professorat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que es tracta 
de la sentència favorable respecte de les 55 places de professorat 
recorregudes, de les quals 29 eren de CU i 27 de TU, per sobrepassar la 
taxa de reposició. Opina que és una bona notícia encara que l’Advocacia de 
l’Estat ha apel·lat. Cal esperar per veure la resolució final. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Santiago Renard pregunta sobre l’eficàcia de la moràtoria, ja que legalment 
el decret autoritza a les universitats per iniciar els graus de 180 crèdits. 
Encara que siga un moment inoportú per a nosaltres, per a l’altra part 
també és oportú, ja que es tracta de fets consumats. Opina que ens 
trobem en una situació difícil.  
 
El president de la Junta de PDI recorda que s’ha informat sobre el canvi de 
presidència de la CRUE i s’ha fet referència a les prioritats de les 
universitats públiques valencianes, hi ha un tema que li preocupa 
especialment: el conveni col·lectiu de personal laboral.  
 
D’altra banda, pel que fa al reial decret sobre 3+2, la Plataforma en 
Defensa de la Universitat Pública es va reunir ahir i va decidir convocar 
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concentracions en cada Campus, aprovar un comunicat per sensibilitzar a 
la comunitat universitària i fer palesa la posició de la plataforma que té 
punts coincidents amb la comunicació repartida. 
 
Planteja una reflexió, ja que hi ha dos nivells de discussió: el reial decret i 
el conflicte cultural i de idees. Si comencen a extendre’s certes idees que 
el Ministeri vol extendre, podem trobar-nos amb dificultats. Opina que el 
Ministeri ha fet una manifestació de cinisme i llig el manifest de la 
Plataforma en defensa de la Universitat Pública. 
 
El rector indica que la capacitat executiva de la CRUE és molt reduïda i 
aquesta maniobra pot questionar la seua eficàcia. El resultat de la votació 
pot reflectir un optimisme, però és un desficaci. Desprès del Decret Wert, 
s’hi ha arribat a una diferència de taxes molt important entre universitats 
públiques i privades i també entre comunitats autonòmes. Les PAU també 
són un assumpte important que ja veurem com s’articulen. En el fons de la 
qüestió està el tema de la igualtat d’oportunitats. Els rectors s’han 
adreçat a la consellera d’Educació per a tractar aquest assumpte i en 
principi no es planteja autoritzar les titulacions de 180 crèdits. Desprès de 
les eleccions autonòmiques haurem de tornar a plantejar l’assumpte. Les 
expectatives en la nostra Comunitat són de cautela i prudència.  
 
Comenta que el 22 de juliol es va publicar al diari El Pais un text del 
pressupost que ja permetia els graus de tres anys com a norma estatal 
principal i el capítol afectat era el Capítol I, amb un impacte d’estalvi per al 
Minister a llarg termini. Se suposa que el 3+2 ens apropa a Europa, però 
això no és del tot cert, ja que països com Alemanya o Estats Units 
s’apropen al 4+1 actualment. Per tant, opina que la precipitació no és 
bona. 
 
Demana que es vote el comunicat i proposa substituir en l’apartat 1 la 
paraula “homogeneïtat” per  “coherència”. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions. 
 
Dulce Contreras indica que no veu justificació acadèmica per a aquest 
decret, tan sols veu discriminació econòmica.  
 
Jesús Olavarria està d’acord amb la intervenció de Dulce Contreras. Pel 
que fa al comunicat, opina que és necessari que incidesca directament en 
el tema de la qualitat, ja que el reial decret ataca directament a la qualitat 
dels estudis de grau. A més, és veritat que no es donen les condicions 
escaients i proposa que s’invertisca la redacció del primer punt del darrer 
paràgraf i que se sol·licite la derogació del reial decret. 
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El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica, pel que 
fa al canvi proposat pel rector, que no és el mateix “coheréncia” que 
“homogeneïtat” i si ens referim a la mateixa estructura dels títols, 
prefereix emprar la paraula homogeneïtat. 
 
El coordinador de l’AGE indica que l’equiparació de graus en la Unió 
Europea no és certa, ja que hi ha molta diversitat entre els diferents 
estats.  
 
Santiago Renard se suma a la intervenció de Jesús Olavarria, ja que és 
important el tema de la qualitat. Afegeix que, atenent la intervenció del 
degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, és important 
incloure la paraula “estructura”. 
 
El degà de la Facultat d’Economia està d’acord amb totes les 
intervencions.  Va creure en les directrius de Bolonya, però s’ha arribat a 
tot el contrari al que es desitjava. Opina que ha d’haver una política 
europea i en aquest moment a Europa s’estan repensant les coses. Per 
tant, hem d’esperar i ser prudents.  
 
Luis Villacañas indica que si el nostre interès és la qualitat dels 
ensenyaments, l’oportunitat no és ni ara ni mai. 
 
El rector opina que s’hauria d’estudiar aquest assumpte al si del conjunt 
del sistema europeu. Está d’acord a incloure la paraula “qualitat” i també 
“responsabilitat”, però no està d’acord que qualitat excloga l’oportunitat. 
Se suma a la intervenció de Jesús Olavarria i és partidari de les paraules 
“cohesió i coherència” front a “homogeneïtat”.  
 
Recorda que en alguna ocasió el secretari general del Ministeri va admetre 
que s’hauria de modificar el decret de taxes dels màsters, ja que és veuria 
la versemblança del decret. 
 
Per tant, proposa que els redactors del comunicat es reunesquen i 
modifiquen el document, tenint en compte les intervencions d’aquest 
consell de govern per tal de presentar-lo al Claustre del 5 de febrer. 
 
José Maria Peiró indica que aquest reial decret és totalment inadequat i 
s’hauria de deixar ben clar. Insisteix que la part essencial és la qualificació 
dels professionals, que han de donar servei a la societat en les próximes 
tres dècades. La nostra responsabilitat és formar professionals. 
 
Gabriel Aparicio planteja que el que volem no es homogeneïtat, ni 
coherència. Si totes les universitats tingueren el 3+2 hi hauria coherència i 
homegeneïtat, i tampoc no hi hauria disparitat, però no estariem d’acord.  
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El rector contesta que, aleshores, es produiria la fal·làcia intelectual, una 
aparent liberalització del sistema, que deixa una situació incohent. La 
coherència té la voluntat d’incorporar aquest argument i aparta de la 
disparitat. Proposa que en el text s’incorporen aquestes matisacions i la 
paraula qualificació. 
 
D’altra banda, respon al president de la Junta de PDI que el col·lectiu més 
afectat és el de professorat laboral i que es té en compte. Anuncia que a 
la reunió de negociació hi haurà presència de la Generalitat Valenciana.   
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística fa un resum de les 
esmenes presentades pels membres del consell de govern, que 
s’incorporaran al text definitiu. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 2/2015. “Aprovar el comunicat, que s’adjunta 
com a annex, sobre el Reial Decret 43/2015, que modifica 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.” 
Annex I. 

 
Punt 3. Concessió, si escau, de la Medalla de la Universitat de València. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentacio que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Indica que es presenta fora de termini, ja que la previsió pel lliurament de 
la medalla serà el 23 de juny. Afegeix que Carles Santos és un artiste 
integral amb una brillant trajectòria professional, que ha mantingut 
diverses col·laboracions amb la nostra Universitat, especialment amb 
l’obra L’Adéu de Lucrècia Borja. La seua obra ha estat beneficiosa per a la 
cultura valenciana, ja que té la capacitat d’unir els arrels valencians a la 
dimensió de la seua obra.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (35 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 3/2015. “Concedir la Medalla de la Universitat de 
València al músic valencià Carles Santos.” 
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Punt 4. Modificació, si escau, del reglament d’execució pressupostària, 
2015. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Afegeix que la modificació que es proposa es deu a la necessitat d’una 
nova organització per a l’accés als espectacles teatrals i musicals de La 
Nau. Afecta a teatre, música i serenates. En aquest moment es fan cues 
per recollir les entrades i altres cues per a entrar als recintes, ja que en 
aquest moment les entrades no són numerades. Opina que ha arribat el 
moment d’obrir un procediment que elimine les cues i facilite la gestió 
d’aquest procés al personal de La Nau. Es proposa la reserva informàtica 
de les entrades i també en les tendes de la Universitat. Aquest sistema 
suposa una despesa i per això es proposa una modificació pressupostària. 
A més, cal tenir la garantia que les persones que fan la reserva tenen 
interès a assistir-hi i per això es proposa un cobrament, que no té caràcter 
recaudatori, de dos euros per a les obres de teatre i 3 euros per a les 
serenates. Una part es destinarà a activitats formatives dels estudiants de 
teatre, filharmònica, etc. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI no veu la relació entre el problema i la 
solució que es proposa. Opina que aquestes quantitats trenquen la idea de 
difusió cultural. L’alternativa a fer cua no ha de ser pagar. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials discrepa de la intervenció 
anterior. No veu que es questione la filosofia sobre la difusió de la cultura 
de la Universitat de València, ni tampoc veu un problema de fons per a la 
implantació de la proposta. Proposa que la mesura tinga caràcter revisable. 
 
El degà de la Facultat d’Economia opina que la finalitat de la proposta és 
ordenar l’espai que tenim i considera que aquesta proposta suposa un pas 
important que pot resoldre la imatge de la Universitat. Anuncia el seu vot 
favorable.  
 
Enric Valor planteja dubtes sobre l’eficàcia de la mesura. Opina que seria 
més efectiu posar una penalització per la no assistència als actes. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat agraeix les aportacions de les 
intervencions. Indica que l’organització de les serenetes és el punt més 
conflictiu i assabenta que no s’ha d’oblidar que també es tracta de donar 
oportunitats d’assistir-hi a altres col·lectius. Es tracta de gestionar les 
cues per facilitat la igualtat d’oportunitats a totes les persones. 
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El rector entèn la proposta del vicerector de Cultura i Igualtat i li demana 
compromís per a avaluar el sistema i aportar dades per a la seua revisió. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40 
vots a favor, 2 en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 4/2015. “Informar favorablement la modificació 
del reglament d’execució pressupostària corresponent al 
2015, d’acord amb la memòria justificativa que s’adjunta 
com a annex, referent a l’organització de l’accés a 
espectacles teatrals i musicals a La Nau.” Annex II. 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, del reglament d’assistència jurídica als 
empleats públics al servei de la Universitat de València.  
 
La secretaria general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es tracta de 
reconeixer el dret a assistència jurídica a l’empleat públic, en defensa de 
les seues funcions. L’objecte és determinar els casos en els quals la 
Universitat de València podrà assumir les despeses de la defensa en un 
procès judicial, a conseqüència de l’exercici de les seues funcions o en 
compliment d’elles. En el reglament també es diu quan es denegarà 
l’assistència jurídica i quan es produeix una indemnització. Afegeix que 
tant la Comissió d’Estatuts com els serveis jurídics ho han informat 
favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI opina que aquest assumpte hauria de ser 
objecte de negociació i que s’hauria d’haver seguit el procediment 
habitual, cosa que no s’ha fet.  
 
El vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa indica que 
hi ha un buït en les universitats respecte d’aquests assumptes. La 
proposta sorgeix d’una inquietut d’alguns col·lectius i no és un assumpte 
que afecte a les condicions laborals de les persones. En cap universitat hi 
ha hagut negociació. 
 
El rector recorda que hi ha un marc legal, que és l’Estatut de l’Empleat 
Públic i que, per tant, es pot ajornar fins que es tracte en la Mesa 
Negociadora. La intencionalitat de la Universitat és clara: protegir millor als 
treballadors i treballadores de la nostra Universitat.  
 
El president de la Junta de PDI anuncia que no presenta cap esmena, però 
seria desitjable, com a mínim, que s’haguera donat informació. 
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José Landete proposa afegir una disposició addicional perquè s’incloga a 
tot el personal, també el laboral, sense distincions.  
 
Finalment, el rector retira aquest assumpte.  
 
Punt 6. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de la Facultat 
de Filosofia i Ciències de l’Educació.  
 
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 l’han informada els serveis jurídics i la Comissió d’Estatuts i que 
el centre ha assumit els seus suggeriments.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació agraeix la 
secretària general la presentació d’aquest assumpte.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 5/2015. “Modificar el reglament de règim intern 
de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, que 
s’adjunta com a annex.” Annex III. 

 
Punt 7. Modificació, si escau, del reglament de la Comissió d’Ètica en la 
Investigació Experimental de la Universitat de València.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Ha estat informat pels serveis jurídics 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 6/2015. “Modificar el reglament de règim intern 
de la Comissió d’Ètica en la Investigació Experimental de 
la Universitat de València, que s’adjunta com a annex.” 
Annex IV. 

 
 
 
 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 3 DE FEBRER DE 2015. 
 

-16- 

Punt 8. Aprovació, si escau, del reglament de la Comissió de 
Supercomputació de la Universitat de València.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València.  
 
S’obre un torn d’intervencions.   
 
Fuensanta Doménech demana el reforçament de la plantilla de PAS que 
dóne suport al servei, ja que actualment hi ha una persona en plantilla i 
altra de caràcter temporal. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 7/2015. “Aprovar el reglament de la Comissió de 
Supercomputació de la Universitat de València, que 
s’adjunta com a annex.” Annex V. 

 
Punt 9. Informe sobre la proposta d’expedient de creació de l’Institut 
Interuniversitari de Reconeixement Molecular i Desenvolupament 
Tecnològic (IDM). 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que no hi ha hagut al·legacions en el període 
d’informació pública.  
 
El rector felicita la vicerectora per aquesta iniciativa. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 8/2015. “Informar favorablement sobre la 
creació de l’Institut Interuniversitari de Reconeixement 
Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM), 
l’expedient del qual s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
Punto 10. Aprovació, si escau, de l’inici d’expedient d’elaboració de nous 
plans d’estudi de màster i composició de CEPE 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
tracta dels màsters següents: 
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. El màster universitari International Psychology and Quality of WorK és el 
primer d’Europa d’aquestes característiques i un bon complement per al 
màster universitari Erasmus Mundus. Servirà de base per a desenvolupar 
un doctorat internacional. Té 120 crèdits i no té problemes de viabilitat. 
Es preveu una demanda de 21 a 30 estudiants. 
 
. El màster universitari en Dret Constitucional, té 60 crèdits i l’objetiu és 
aprofundir en el dret constitucional. 
 
. El màster universitari en I+R en Biotecnologia i Biomedicina té 60 crèdits i 
una orientació professional.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Jesús Olavarria intervé en relació amb el màster universitari en Dret 
Constitucional. Indica que no n’és conscient que s’haja debatut a la Junta 
de Centre i no sap perquè té perfil investigador. Demana que s’informe per 
la Junta de centre i anuncia el seu vot en contra.  
 
José María Peiró fa referència al màster universitari International 
Psychology and Quality of Work. Indica que és una oportunitat, ja que es 
poden fer moltes sinergies amb l’experiència i cal tenir en compte el 
prestigi del consorci. La intenció és que s’acredite el màster en la 
Universitat de Mastrich i que es presente en l’agència d’Holanda. Opina que 
és important i molt rellevant i demana llum verda per a treballar. 
 
José Landete intervé en relació al màster universitari en Dret 
Constitucional. Encara que es tracta d’iniciar el procediment, és un màster 
molt sensible per a la Facultat de Dret i opina que s’ha volgut fer un 
màster d’investigació amb una càrrega insuficient de crèdits, a més, 
l’exposició de motius de la memòria resulta contradictòria.  
 
Santiago Renard indica que s’ha deixat fora la comunicació audiovisual i 
demana que s’incloga.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials pregunta si les propostes estan 
informades per la Comissió d’Estudis de Postgrau, ja que seria convenient 
que vingueren amb el màxim suport possible dels que són competents en 
aquests assumptes. 
 
La vicerectora de Postgrau recorda que estem iniciant el procés i que, cas 
d’aprovar-se s’implantarien en el curs 2016/2017. Contesta a Jesús 
Olavarria que la proposta per a iniciar l’expedient la fa l’ORM i més 
endavant es demana l’acord de la Junta de Centre. Aquestes propostes 
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s’han de posar a informació pública durant un mes on es podran fer les 
al·legacions oportunes.  
 
El rector proposa votació separada per a l’inici de l’expedient del màster 
universitari en Dret Constitucional. La votació es fa a mà alçada i per 24 
vots a favor, 1 en contra i 7abstencions, s’aprova.  
 
Per assentiment dels membres del consell s’aprova la resta de la proposta.  
 
Per tant, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 9/2015. “Aprovar l’inici dels expedients 
d’elaboració dels nous plans d’estudi dels màsters 
universitaris següents i la composició de les seues CEPE: 
 
. International Research Master on Organizational 
Psychology and Quality of Work, l’òrgan responsable del 
qual és l’Institut de Psicologia dels Recursos Humans, 
Desenvolupament Organitzacional i Qualitat de Vida 
Laboral, amb la següent composició de la CEPE: 
 
. Dr. José Maria Peiró. President 
. Dr. José Ramos López (IDOCAL). 
. Dra. Isabel Rodriguez Molina (IDOCAL) 
. Dr. Fred Zjilstra (Mastricht University) 
. Dr. Ute Hulsberger (Mastricht University) 
. Dr. Michael Gielnik (Leuphana University) 
. Sra. Eva Lira Rodríguez (PAS) 
. Sra. Cristina Hozdic (estudiant). 
 
. Máster Universitari en Dret Constitucional, l’òrgan 
responsable del qual és el Departament de Dret 
Constitucional, Ciència Política i de l’Administració,  amb 
la composició següent:de la CEPE:  
 
. Dr. José Maria Vidal Beltrán. President. 
. Dr. Antonio Bar Cendón. 
. Dra. Remedio Sánchez Ferriz. 
. Dr. Roberto Viciano Pastor.  
. Sra. Ana Hernández García (PAS). 
. Sr. José Franco Chasán (estudiant). 
 
. Màster Universitari en I+R en Biotecnologia i 
Biomedicina, l’òrgan responsable del qual es la Facultat 
de Ciències Biològiques, amb la composició següent de la 
CEPE: 
 
. Dr. José E. Pérez Ortín. (ERI Biotecmed) 
. Dr. Juan Ferre Manzanero (CAT grau Biotecnologia) 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 3 DE FEBRER DE 2015. 
 

-19- 

. Dra. Isabel Fariña Gómez (CAT grau Bioquímica i 
Ciències Biomèdiques). 
. Dra. Pilar d’Ocon Navaza(Fac. Farmàcia). 
. Dra. Mª Jesús Sanz Ferrando (Fac. Medicina i 
Odontologia). 
. Sara Hernández (PAS) 
. Marco Fritschi (estudiant) 
. Daniel Ramón (representant empreses de Biotecnologia 
del parc científic).” 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de verificació 
d’estudis de màster. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
tracta del màster universitari en Educació Especial, que consta de 75 
crèdits, dels quals 60 són per al primer curs i 15 per al segon, amb tres 
itineraris de formació específica en aspectes relacionats a les necessitats 
educatives. L’ORM són les Facultats de Magisteri, Psicologia i Filosofia i 
Ciències de l’Educació. Fa constar la bona disposició dels tres centres per 
fer les modificacions i demana el vot favorable.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 10/2015. “Aprovar la modificació de la memòria 
de verificació del màster universitari en Educació 
Especial, que s’adjunta com a annex.” Annex VII. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de cursos de lliure elecció, per al curs 
2014/2015. 
 
El vicerector de Políticas de Formació i Qualitat Educativa presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de 
la Universitat de València. Afegeix que es tracta d’una proposta prou 
ajustada i que hi ha 2.763 estudiants que no han tancat el seu expedient 
per tenir pendents crèdits de lliure elecció. L’any passat hi havia 188 
propostes, però sols s’impartiren 43. Doncs, es tracta d’una demanda 
residual i s’ha decidit fer una proposta més reduïda per tal d’optimitzar 
recursos i esforços però, si cal, s’obrirà una altra convocatòria, també 
ajustada per abril. Demana el suport a aquesta proposta. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 11/2015. “Aprovar la realització dels cursos 
d’extensió universitària i el seu reconeixement en crèdits 
de lliure elecció, corresponents al curs 2014/15 i que 
s’adjunten com a annex.” Annex VIII. 

 
El rector comenta que, cas d’implantar-se l’anomenat 3+2, conviurien tres 
tipus de sistemes educatius.  
 
Punt 13. Aprovació, si escau, de distribució del crèdit de funcionament 
ordinari per a Centre, departaments i instituts.  
 
Punt 14. Aprovació, si escau, de distribució de la partida pressupostària de 
laboratoris docents i les normes d’equipament.  
 
Punt 15. Aprovació, si escau, de distribució de recursos de suport a la 
docència. 
 
El vicerector d’Economia presenta els tres punts de l’ordre del dia, a l’hora 
i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
Universitat de València. Els models ja estaven aprovats i si es fan 
modificacions, s’incorporaran en cada exercici econòmic. Les quantitats 
són les mateixes que l’any passat. Com a novetat, indica que en les 
partides de centres s’ha rebaixat un mínim.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat d’Ecomomia planteja com a reflexió que en algun 
moment s’hauran de replantejar els criteris. 
 
La degana de la Facultat de Fisioteràpia indica que les circumstàncies no 
són les mateixes que abans, quan es va fer la partida de laboratoris 
docents. Demana que s’incloguen els màsters universitaris i que es tinga 
en consideració la necessitat de facilitar els mitjans. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures indica que és possible que 
prompte es puga constituir la comissió de seguiment i es puga fer una 
anàlisi del que seria l’aplicació del PPF i si cal fer algun ajust. 
 
El rector manifesta que resta pendent una discusió amb més profunditat 
amb l’esperit del marc del PPF. 
 
Se sotmeten a votació les tres propostes. La votació es fa a mà alçada i 
per unanimitat (31 vots a favor) es prenen els acords següents: 
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ACGUV 12/2015. “Aprovar la distribució del crèdit de 
funcionament ordinari per a Centres, departaments i 
instituts de la Universitat de València, que s’adjunta com 
a annex.” Annex IX. 

 
ACGUV 13/2015. “Aprovar la distribució de la partida 
pressupostària per a l’adquisició d’equipament per a 
laboratoris docents en l’exercici 2015 i les normes de 
gestió, que s’adjunten com a annex.” Annex X. 

 
ACGUV 14/2015. “Aprovar la distribució de recursos de 
suport a la docència, que s’adjunta com a annex.” Annex 
XI. 

 
   Punt 16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica i la secretària general, en 
absència del vicerector d’Internacionalització i Cooperació, presenten els 
convenis corresponents 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 director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria destaca la importància 
de la càtedra Würth Elektronik i dóna les gràcies per la iniciativa. Pel que fa 
al conveni amb la Universitat Julio Garavito, demana que es tinga en 
compte a l’ETSE. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 15/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració entre l’Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas i la Universitat de 
València. Estudi General per a la creació de l’Institut de 
Biologia Integrativa de Sistemes, que s’adjunta com a 
annex.” Annex XII. 

 
ACGUV 16/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc entre la  Escuela Colombiana de Ingenieria Julio 
Garavito i la Universitat de València. Estudi General, que 
s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 

 
ACGUV 17/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universidad de Tarapacá (Xile)  i la 
Universitat de València. Estudi General, que s’adjunta 
com a annex.” Annex XIV. 
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ACGUV 18/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Yunnan University (Xina)  i la 
Universitat de València. Estudi General, que s’adjunta 
com a annex.” Annex XV. 

 
ACGUV 19/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universidad de Mendoza 
(Argentina)  i la Universitat de València. Estudi General, 
que s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 

 
ACGUV 20/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració científica i acadèmica entre la 
Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí (Equador)  i 
la Universitat de València. Estudi General, que s’adjunta 
com a annex.” Annex XVII. 

 
ACGUV 21/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Würth Elektronik eiSos GimbH & Co. 
KG i la Universitat de València. Estudi General, per a la 
creació de la càtedra Würth Elektronik. Electromagnetic  
Compatibility, que s’adjunta com a annex.” Annex XVIII. 

      
Punt 16 bis. Aprovació, si escau, de l’adhesió de la Universitat de València 
a la Plataforma Electrònica FACe, com al seu punt general d’entrada de 
factures electròniques.  
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que el SICUV ja està adaptant-se a aquest tipus de 
facturació.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 22/2015. “Aprovar l’adhesió de la Universitat de 
València a la Plataforma Electrònica FACe per a usar-la 
com al seu punt general d’entrada de factures 
electròniques, d’acord amb el document que s’adjunta 
com a annex.” Annex XIX. 

 
Punt 17. Torn obert de paraules.  
 
Enric Valor dóna lectura a l’escrit de la Plataforma de professors acreditats 
a càtedra de la Universitat de València, que s’adjunta com a annex XX 
d’aquesta acta. 
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Jesús Olavarria intervé en relació al POD d’aquest curs i la càrrega en els 
postgraus, en concret, els màsters. Afirma que aquest mes s’està 
modificant la càrrega relativa a treballs de fi de màster i pràctiques 
externes. Opina que no és possible una gestió racional del POD si les 
previsions d’inici de curs no coincideixen amb el que es carrega després. 
Suggereix, perquè s’estudie i en vistes al futur, que la càrrega de POD de 
TFM es faça en el curs següent. 
 
Vicent Horcas planteja la impossibilitat dels investigadors d’integrar-se en 
projectes de Mineco, la qual cosa fa impossible l’acreditació del 
professorat investigador. És una situació urgent que necessita una solució.  
 
El president de la Junta de PDI arran de les intervencions anteriors, indica 
que el tema de les promocions i consolidacions és molt complicat i ens 
trobem en un escenari previsible però kafkià. Espera i desitja que es 
resolguen les coses de la forma més pacífica i equilibrada possible. Demana 
que es tinga capacitat per trobar punts de confluència en els debats. 
 
D’altra banda, indica que s’ha cobrat el 25% de la paga del 2012 i 
pregunta si hi ha previsió de pagar els complements pendents de 2012. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques s’acomiada del Consell de 
Govern perquè prompte seran les eleccions a deganat de la Facultat i 
aquest és el seu darrer consell de govern. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació agraeix al degà 
de la Facultat de Ciències Matemàtiques el seu suport i ajuda i li desitja el 
millor. Ho fa extensiu a la degana de la Facultat de Fisioteràpia que ha 
estat una excel·lent companya i al director de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria que acaben el seu període com a degans i director, 
respectivament. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història se suma a la intervenció 
del degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. A continuació 
planteja que la setmana passada tingueren lloc les primeres visites al 
comité AVAP per l’avaluació d’alguns màsters oficials i ofereix la seua 
experiència als degans i responsables dels màsters universitaris. Informa 
que la part negativa de l’avaluació és no tenir el Docentia i això afectarà 
negativament la valoració, així com la duplicitat de les web i la discrepància 
entre pàgines oficials i pròpies dels màsters. Es feren valoracions i es va 
aconsellar que les pàgines web no portaren a confusió als estudiants. 
 
Pel que fa al tema de les enquestes de satisfacció dels estudiants i els 
egressats, s’hi va dir que caldria que es referen. 
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El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa indica que 
entrem en el període d’acreditació de másters que es verificaren en el 
2009. Pel que fa a les enquestes de satisfacció, també del professorat, les 
comissions d’acreditació busquen aquestes enquestes i fa una crida 
perquè s’emplenen. Agraeix als equips directius el treball que fan per 
facilitar el treball a les comissions. 
 
La vicerectora de Postgrau completa la intervenció anterior, respecte de la 
discrepància entre les pàgines. Indica que la web oficial conté molta 
informació, però opina que han d’estar les dues pàgines. Igualment, agraeix 
als directors de màster i als degans i degans la seua col·laboració.  
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures indica, pel que fa a la 
intervenció del president de la Junta de PDI, que s’està valorant i s’estan 
fent projeccions per tal de posar un punt en l’ordre del dia del proper 
Consell de Govern sobre el pagament del complement específic de 2012, 
però depén de la Tresoreria. Avança que es podria pagar en la nòmina del 
mes d’abril, si no hi ha cap problema.  
 
El rector recorda que el més positiu va ser que la resolució del Rectorat va 
interrompre el procés de prescripció, la qual cosa va donar la possibilitat 
de pagament. Altres universitats no ho feren i ara no poden pagar.  
 
La degana de la Facultat de Fisioteràpia indica que també acaba el seu 
període i s’acomiada de tothom. Afegeix que ha estat un honor formar 
part d’aquest òrgan i es posa a disposició de tots, com a amiga i 
companya.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica fa referència a la 
intervenció de Vicente Horcas. Informa que tant la vicerectora d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat com ella estan treballant en eixa direcció i aquest 
assumpte es portarà a la Sectorial de la CRUE per prendre acords conjunts. 
Per part del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, s’ha adreçat 
una carta al MINECO al voltant de la participació en projectes. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que també 
acaba el seu període com a director de l’Escola i manifesta l’honor, orgull i 
satisfacció que ha sentit en el desenvolupament del càrrec. Dóna les 
gràcies i es posa a disposició de tots.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques comunica que el dia 26 se 
celebren eleccions a degà en el centre i també tanca un període, que ha 
assumit amb molt d’orgull i agraeix a tots la seua col·laboració. A partir 
d’ara estarà en el Departament d’Anàlisi Matemàtica a disposició de 
tothom. 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 3 DE FEBRER DE 2015. 
 

-25- 

 
Guillem Chismol anuncia que aquesta també és la seua darrera sessió. 
S’acomiada de tots i deixa constància que sempre ha intentat defendre els 
interessos dels estudiants i que s’han aconseguit algunes coses. Considera 
que ha estat un plaer i que ha estat una tasca profitosa. 
 
El rector agraiex les intervencions i per donar resposta a la intervenció 
d’Enric Valor, recorda que el grau de compromís de la Universitat de 
València amb el seu personal sempre ha estat el màxim possible i que som 
una Universitat compromesa amb les persones. Reinvica el posicionament 
dels acreditats a càtedra i titularitats, ja que és legítim i demana que es 
reconega el tarannà de la UVEG per estabilitzar al seu personal. 
 
Pel que fa a les persones que s’han acomiadat, considera que no és un 
acomidament, ja que cal continuar treballant. Agraeix el seu treball i el seu 
esperit de col·laboració, ja que sempre ha tingut clar que formem part de 
la Universitat com a institució participativa. Dóna les gràcies a tots i 
recorda que continuarà comptant amb la seua experiència.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
13,45 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez.   
 
  
 
 
 


