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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 3 de març 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 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 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degana Fac. Psicologia: Alicia O. 
Salvador Fernández-Montejo 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
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Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
Representant departaments: 
Santiago Renard Álvarez 
 
Representant departaments: 
Jesús Olavarria Iglesia 
 
Representant departaments: José 
Manuel Claver Iborra 
 
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. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 

 
Personal Investig. En formació 
Fac. Dret: Ana Isabel Blanco 
García. 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història: 
Hector Cuenca Martínez. 
 
Estudiant Fac. Dret: Alejandro 
Aguilar Parrilla. 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Fernández Soldevila. 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història: 
Laura Peris Bolta 
 
Estudiant Fac. Física: Francesc 
Gadea Tasa. 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Fac. Economia: Pilar Catalán 
Cercós. 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS CADE: Carlos Javier López 
Benedi 
 
Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
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Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 

President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
Absències jutificades: 
 
Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Guillermo Palao 
Moreno 
 
Representant Instituts 
universitaris: José María Peiró Silla 
 
Convidat: 
 
Vicegerent de Recursos Humans i 
Organització Administrativa: José 
Ramírez Martínez 
 
 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 3 de febrer 
de 2015. 
 
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. 
 
La secretària general presenta modificacions que són acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 23/2015. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 2 de febrer de 2015 amb la modificació següent: 
 
. A la pàgina 24, substituir el paràgraf 6è, pel següent: “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 Viceerectorat 
d’Investigació i Política Científica, s’ha adreçat una carta 
al MINECO al voltant de la participació en projectes.” 
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Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector dóna la benvinguda i l’enhorabona als nous membres elegits en 
les eleccions de diferents centres, als reelegits i als estudiants elegits en el 
Claustre següents: 
 
. Federico Pallardó Calatayud, degà de la Fac. de Medicina i Odontologia.  
. Javier Lluch Tarazona, degà de la Fac. de Ciències Biològiques.  
. Soledad Gandia Franco, degana de la Fac. de Física.  
. Isidro S. Monzó Mansanet, degà de la Fac. de Química.  
. Juan L. Monterde García-Pozuelo, degà de la Fac. de Ciències 
Matemàtiques 
. Ernest Cano Cano, degà de la Fac. de Ciències Socials. 
. Paula Marzal Doménech, Directora de l’ETSE. 
. Antonio Alberola Aguilar, degà de la Fac. de Fisioteràpia. 
. Mª Dolores Sancerni Beitia, degana de la Fac. de Psicologia.  
. Als estudiants, Alejandro Aguilar Parrilla, Francesc Gadea Tasa, Héctor 
Cuenca Martínez, Laura Peris Bolta i Rubén Fernández Soldevila.  
 
Igualment agraeix als anteriors membres la seua tasca i col·laboració: 
 
. Rafael Crespo García, degà de la Fac. de Ciències Matemàtiques. 
. Vicente Cerverón Lleó, director de l’ETSE. 
. Celedonia Igual Camacho, degana de la Fac. de Fisioteràpia. 
. Alicia Salvador Fernández, degana de la Fac. de Psicologia.  
. Als estudiants Alberto Gradolí Vivas, Rocio Raya Galvín i Guillem Chismol 
Muñoz-Caravaca.  
 
En l’apartat de les felicitacions, transmet la felecitació als membres de la 
comunitat universitària següents: 
 
. Els professors del Departament de Sociologia i Antropologia Social, Dra. 
Capitolina Díaz Martínez i Dr. Carles Simó Noguera, coordinadors de la 
investigació del projecte de recerca europeu per a estudiar la bretxa 
salarial i de treball familiar i domèstic en l’àmbit de les desigualtats de 
gènere (juntament amb investigadors de la Complutense de Madrid, 
Autonòma de Barcelona, Universitat del País Basc, Politècnica de 
Cartagena, Universitat d’Islàndia i el Centre Noruec de Recerca Social, 27 
investigadors i disposa d’un pressupost de 173.000 euros). 
 
. Dr. Francesc Jesús Hernández Dobón, del Departament de Sociologia i 
Antropologia Social, Dr. Marco Antonio Coronel Ramos, del Departament 
de Filologia Clàssica, junt al professor de la UNED, Francisco Calero, per la 
recuperació d’un fragment del manuscrit perdut de l’humanista valencià 



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

-5- 

Joan Lluís Vives. Es tracta d’un text breu, presentat en les jornades 
commemoratives del 475 aniversari de la mort de Vives.  
 
. A la Universitat de València, per rebre el premi “Comunitat Valenciana 
2015-Societat de la Informació”, premi atorgat per la Fundació Socinfo i la 
revista Societat de la Informació. Va assistir-hi el vicerector Juan Luis 
Gandia.  
 
. A la Universitat de València per rebre el Premi Autonòmic FEDER 2015 a 
la millor iniciativa a favor de la millora de la qualitat de vida de les persones 
amb malalties rares, en el Conveni entre FEDER i la Universitat de València, 
per a la creació de la primera assignatura optativa de Malalties Rares en la 
carrera de Medicina, que serà lliurat el proper 5 de març en l’Acte Oficial 
del Dia Mundial de les Malalties Rares, al Senat a Madrid.  
 
. El professor associat Enrique Herreras Maldonado, del Departament de 
Filosofia del Dret, Moral i Política, per rebre el setè premi internacional 
Artez Blai de Recerca sobre les Arts Escèniques, amb la seua obra Notes i 
contranotes per a una estètica teatral. 
 
. Vicent Olmos i l’Aplec dels Ports, per ser els guardonats amb els setzè 
premis Vicent Ventura de la Universitat de València.  
 
En l’apartat de les publicacions, felicita: 
 
. Dra. Julia Pérez Prieto i el seu equip d’investigadors, pel 
desenvolupament d’un mètode per a la preparació de nanopartícules 
híbrides metilamonibromu de plom (CH3NH3PbBr3), que posseeixen una 
extraordinària luminiscència. Aquest treball ha aconseguit incrementar 
l’eficiència luminescent de les nanopartícules fins al 80%. A més, ha 
demostrat la seua gran estabilitat enfront la llum ultravioleta visible. La 
revista Journal of Materials Chemistry ha recollit en línia les conclusions 
d’aquest treball.  
 
. Marcela Isabel Jabbaz, professora associada del Departament de 
Sociologia i Antropologia Social, pel seu estudi que mostra les diferents 
polítiques de Serveis Socials, dutes a terme en vint municipis de l’Horta 
Sud, entre 2003 i 2012, publicat a la Revista Espanyola de Sociologia.  
 
. Dr. José Bernabeu Alberola, catedràtic del Departament de Fisica Teòrica, 
i Dr. Fernando Martínez Vidal, professor del Departament de Física 
Atòmica, Molecular i Nuclear, perquè la revista amb major índex d’impacte 
en el camp de la Física Reviews of Modern Physics ha elegit per a la seua 
darrera portada l’article titulat Time-reversal violation with quantum-
entangled B mesons. 
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. Dra. Beatriz Santamaría Campos, professora del Departament de 
Sociologia i Antropologia Social, per la investigació que defineix els 
moviments Salvem i Viu al Cabanyal, com a formes de contenció de les 
polítiques urbanes neoliberals i d’urbanisme empresarial. Els resultats 
d’aquest treball s’han publicat en la Revista de Dialectologia y Tradiciones 
Populares. 
 
A continuació, comunica que s’han signat els convenis següents: 
. Conveni de col·laboració entre la Fundació Bancaixa i la Universitat de 
València per a la Càtedra Fundació Bancaixa Joves Emprenedors. 
 
En l’apartat de reunions i actes, s’han produït els següents.  
 
. Cloenda de l’encontre Claus per a la reconstrucció cultural, organitzat per 
la Fundació Societat i Progrés, a l’Aula Magna de l’Edifici La Nau. 
. Assistència a la reunió del Jurat del premi científico-tècnic d’Algemesi, 
per a joves investigadors, en la seua desena edició.  
. Acte del 175è aniversari de la Cartografia Oficial a Espanya. Realització 
del mapa d’Espanya, amb l’assistència del delegat del govern, al Palau 
Cerveró. 
. Acte del quinzè aniversari INCLIVA amb assistència del conseller de 
Sanitat. 
. Assistència a l’acte Presentació de llançament del Año Región Europea 
Emprendedora 2015 Kick off. Premio EER Comunitat Valenciana, a la 
Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, acompanyat per la vicerectora 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat i per la vicerectora d’Investigació i 
Política Científica.  
. Assistència del president de la Generalitat a la inauguració de l’Edifici 
Quirúrgic de l’Hospital General. 
. Recepció del professor Joseph H.H Weiler, president de l’Institut 
Universitari Europeu de Florencia. 
. Inauguració de l’exposició Llibres a les malestes. Univrsitaris a l’estranger, 
1945-1979, a la Sala Oberta de la Nau. 
. Inauguració del catorzè Fòrum d’Ocupació i Emprenedoria, a la Facultat 
d’Economia.  
. Acte d’inauguració de noves aules per a la docència de grau de Medicina 
de la Universitat de València a l’Hospital Universitari Doctor Peset, amb 
l’assistència del Conseller de Sanitat. 
. Reunió amb els membres de la presentació periòdic digital La veu del País 
Valencià. 
. Inauguració de la Jornada de la CIRTPV (Comissió Interuniversitària a 
favor d’una ràdio-televisió pública valenciana “Els continguts i formats 
audiovisuals en la multidifusió digital de proximitat”, a l’Aula Magna.  
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Comunica que el 5 de febrer es va reunir el Claustre. 
 
L’Assemblea General extraordinària es va reunir el 19 de febrer, el punt 
més important de la qual va ser el projecte d’estatuts de l’ANECA amb 
estatus polític. El CENAI quedarà subsumit a l’ANECA i els membres de la 
Comissió Permanent del Consell d’Universitats es reuniran el proper dijous 
per tractar aquest assumpte. La resta van ser assumptes tècnics sense 
especial rel·levància. 
 
En la reunió de la CRUE del mateix dia s’hi va aprovar un manifest conjunt 
amb la CRUE d’Alemanya, França i Països Baixos respecte dels exàmens 
d’Advocacia. Aquest assumpte es debatrà també a l’Assemblea General de 
la CRUE. 
 
Finalment el rector cedeix la paraula la vicerectora d’Estudis de Postgrau 
perquè informe sobre la preinscripció de doctorat.  
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau informa que dilluns proper s’obrirà el 
termini de preinscripció dels màsters oficials i que l’aplicació informàtica 
restara oberta fins al setembre de 2015, amb dues periodes, un fins al 31 
de juliol i altre fins al 13 de setembre. El calendari es posarà al web del 
Servei de Postgrau. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia pregunta per la situación de l’Aneca. 
 
El rector contesta que, des del punt de vista jurídic, l’ANECA canvia el seu 
estat jurídic i passa a ser una agència estatal amb consideracions 
públiques i les seues decisions tindran un valor, ja que hauran de ser 
assumides pel Ministeri. Dijous proper haurà una reunió amb el Ministeri per 
prendre posicions. Afegeix que “agència pública” vol dir que mantindrà la 
seua independència acadèmica i de judici, que no estarà a les ordres del 
ministre i que tindrà autonomia per a funcionar, la qual cosa està molt bé. 
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de modificació de memòries de verificació 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’adaptació de la memòria de verificació del Màster Universitari 
en Professorat d’Educació Secundària, verificat en el curs 2009/2010, 
d’acord amb l’ordre ECI 3858/2007. En aquest curs té una matrícula de 
836 estudiants de nou ingrès i 922 de matrícula total en les 21 titulacions 
que s’oferten. D’altra banda, des del curs 2010/2011 al centre adscrit 
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Florida Universitària s’imparteixen tres especialitats fins ara. Els canvis 
produïts amb la implantació dels nous graus, la demanda dels seus 
estudiants, l’interés manifestat per aquest centre en repetides ocasions, 
així com la seua capacitat docent i les infraestructures disponibles, 
justifiquen l’ampliació del nombre d’especialitats que es detalla en la 
memòria. Aquesta informació és important que estiga recollida en 
l’aplicació del Ministeri, ja que el títol s’ha de sotmetre al procés 
d’avaluació per a la reacreditació. Demana informe favorable.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
José Manuel Claver planteja els seus dubtes sobre les especialitats del 
Centre adscrit Florida Universitària. 
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau indica que la nostra obligació és 
ofertar totes les especialitats. Pel que fa a Florida Universitària, no té 
sentit tenir un centre adscrit amb recursos i que no impartesca 
l’especialitat. 
 
El president de la junta de PDI opina que la Universitat hauria de vigilar les 
autoritzacions que dóna, ja que algunes especialitats tenen pocs 
estudiants. 
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau indica que en aquests moments 
tenim la visita del comité extern que analitza el desenvolupament del pla 
d’estudis recollit en el document Verifica i el seu compliment. Si, com a 
conseqüència d’aquesta avaluació, es comprova que Florida Universitària 
no compleix els requisits, ens planteariem la desadscripció d’aquest títol, 
però de moment no hi ha cap constància d’aquest fet. Considera que hi 
pot impartir el màster. 
 
Pel que fa a la demanda de Florida Universitària de més especialitats, en la 
memòria es justifica i el dubte sobre el compliment de la presencialitat en 
aquest centre, només fer palés que la Universitat de València compleix 
rigorosament allò que s’estableix en el BOE respecte a aquest màster i els 
estudiants són lliures per triar on volen estudiar.  
 
Se sotmet a votació la proposta, la votació es fa a mà alçada ai per 
unanimitat (42 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 24/2015. “Aprovar la modificació de la memòria 
de verificació del màster universitari en Professor/a 
d’Educació Secundària, que s’adjunta com a annex.” 
Annex I. 
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Punt 4. Aprovació, si escau, de proposta de títol propi de màster en 
formació del professorat destinat a docents equatorians.  
 
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. 
Afegeix que es tracta d’una convocatòria adreçada a la participació de les 
universitats de l’estat espanyol, que figuren a l’annex de la convocatòria, 
en mestria de formació per a docents equatorians. És una acció 
subvencionada pel Ministeri d’Educació d’Equador, adreçada a la formació 
de 13.000 docents en actiu. La convocatòria ens arribà el 18 de gener i 
acaba el 28 de febrer, però s’han fet gestions per tal d’ampliar el termini i 
finalitza el 7 de març. El govern pagarà 6.000 euros per a la formació de 
cadascun dels estudiants i s’impartirà en dos llocs (Costa i Sierra). Els 
docents d’aquesta Universitat, una vegada seleccionats, viatjaran en tres 
períodes als llocs on s’impartirà la docència i té ensenyament 
semipresencial.  
 
Algunes universitats han plantejat aquesta iniciativa com a un projecte 
pilot. A la nostra Universitat, plantejar-ho com a màster és molt precipitat 
i es presenta com a títol propi, de manera transitòria, amb la finalitat de 
fer un projecte docent per a concórrer a la convocatòria. L’objectiu és 
transformar el títol propi en un títol oficial.  
 
Finalment fa palès que aquesta proposta no té res a veure amb el màster 
de Professorat d’Educació Secundària aprovat en el punt anterior, ja que 
va adreçat únicament a l’ensenyament de docents en actiu d’Equador.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri indica que la Facultat de Magisteri ha 
tingut una presència important en el desenvolupament de la proposta; 
explica el procediment a les Facultats de Magisteri i de Filosofia i Ciències 
de l’Educació i afegeix que han rebut ajuda d’universitats amb un any 
d’experiència. Davant aquesta convocatòria hi ha hagut una important 
resposta del professorat en els itineraris de Física i Matemàtiques, Biologia 
i Química i de Llengües. Per tant l’interés és intern i extern. En aquest 
context i des de la formació del professorat, opina que és un honor 
participar i gaudir d’aquesta oportunitat i espera que es dóne la millor 
solució legal al màster.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació se suma a les 
paraules de la Vicerectora d’Estudis de Grau i del degà de la Facultat de 
Magisteri. Felicita l’equip rectoral i les professores Noelia Ibarra i Paula 
Garzón i indica que s’han presentat més professors dels que s’esprava. 
Aquest titol suposarà una projecció de la Universitat a nivell internacional a 
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més, d’estar a l’altura d’universitats com la Complutense de Madrid o la de 
Barcelona.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació felicita les 
persones que han enllestit en un temps record aquest pla d’estudis, però 
planteja els seus dubtes respecte als crèdits, les hores presencials i el 
preu. Opina que, en cas d’obtenir beneficis, és una bona oportunitat i 
demana que els beneficis es dediquen als programes d’internacionalització.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que normalment 
els màsters oficials tenen informe de viabilitat. El compromís de consolidar 
aquest títol ha d’anar en aquesta línia. Per tant, no té res a dir, si es tracta 
d’un títol propi, però si es tracta d’un títol oficial, totes les àrees 
implicades són deficitàries i el professorat més estable s’ha volcat per 
participar-hi. Si fóra un màster oficial no podria estar en el POD, ja que 
implicaria que aquest professorat estable i permanent hauria d’anar a 
Equador i suposaria que hauriem de contractar professorat associat, la 
qual cosa seria incoherent i manifesta la seua preocupació.  
 
Malgrat que està d’acord amb la internacionalització, cal tenir en compte 
que aquesta Universitat no té fòrmules per a pagar una docència reglada, 
abanda. S’hauria de buscar alguna fòrmula legal. És partidaria de no 
assumir compromisos que desprès no podrà complir. 
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat assabenta que hi ha dos 
principis polítics, atractius per a la nostra Universitat: la formació al 
professorat iberoamericà i la plataforma en línia. Opina que, encara que 
comporta alguns problemes, hem d’estar en aquest escenari que, a més a 
més, està potenciat pel Ministeri. En les universitats abans esmentades 
han pagat mitjançant conferències, llicències d’estudis i altres 
procediments legals. Proposa que ens presentem a la convocatòria i 
desprès buscar solucions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que la reconversió a un titol oficial li 
planteja dubtes importants. Està d’acord en les solucions imaginatives, 
però per a tots. Opina que les condicions especials s’han de retribuir i que 
té dubtes respecte de les decissions futures que es pugan prendre. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials no planteja objeccions, ja que li 
sembla un títol interessant, però la votació ha d’estar clara i demana un 
text concret.  
 
El degà de la Facultat d’Economia opina que hi ha diversos nivells de 
lectura. Pel que fa a la política internacional, hauriem de saber si es tracta 
d’una estrategia per a la Universitat; si volem sumar-nos a les universitats 
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espanyoles i, atès que és avalat pel Ministeri, hauriem de veure el que fan 
les altres universitats. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació aclareix que les 
objeccions plantejades abans no anaven contra la totalitat, sols demana 
que es revise la memòria econòmica. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat afegeix que tampoc es 
podria reconeixer com a treball de fi de màster.  Es tracta de 22 
professors a temps complet i per això no pot anar en el POD. Hauriem de 
buscar vies alterntives.  
 
El rector està d’acord amb la intervenció del degà de la Facultat de 
Ciències Socials i opina que el compromís s’ha de matisar. 
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau proposa aprovar la proposta de títol 
propi de màster en formació del professorat per a docents equatorians per 
tal de concórrer a la convocatòria.  
 
Opina que hem de fer un esforç per a concórrer. Pel que fa a la 
documentació, serien 10 grups (uns 350 estudiants) que suposaria 800 
hores. En el pressupost (fulla final), s’haurien de fer ajustos, ja que no s’ha 
contabilitzat el 2% corresponent al fons de  beques. Respecte del que pot 
cobrar un professor, està dins del que marca la normativa vigent i fa 
referència a la LOU. 
 
El gerent indica que la Universitat de Barcelona i l’Autònoma de Madrid 
estan en el primer estadi del procès. Reconeix les dificultats per a pagar   
retribucions fora del que és habitual i opina que les declaracions 
d’intencions de la LOU no sempre es poden aplicar, perquè els funcionaris 
tenen incompatibilitats que cal tenir en compte. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació planteja la 
reflexió sobre el fet que si el professorat fa cent hores fora, es podria 
cobrir la docència.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia anuncia el seu vot a favor 
perquè és una proposta interessant i una oportunitat important. A més a 
més, opina que hem d’estar units amb les altres universitats. Pensant en 
criteris de coherència i eficàcia, no val la pensa renunciar a aquesta 
possibilitat.  
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El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport està a 
favor de la proposta, però no s’ha contestat al degà de la Facultat de 
Ciències Sociales. Hauriem d’aprovar el títol propi ara, ja que no presenta 
cap problema, i més endavant, estudiar altres vies per al futur.  
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau opina que la finalitat del curs no es 
pot amagar.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri és partidari d’aprovar la proposta tal 
com està. 
 
El president de la Junta de PDI no té dubtes sobre la importància de la 
proposta, però es veu obligat a plantejar els problemes al voltant de les 
condicions laborals del professorat i ho fa en termes de diferències, ja que 
la retribució del professorat ha de ser equitativa. Opina que estem en un 
moment especialment delicat resepecte de temes de personal i de 
diferències retributives, i que quan hi ha persones que se senten 
maltractades, es requereix prudència perquè es poden alçar bambolles.  
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat indica que és conscient 
dels reptes i dificultats que suposa la proposta. Proposa aprovar el títol 
propi del màster per a presentar-se a la convocatòria, amb el compromís 
que en cap moment el resultat de la convocatòria altere les condicions del 
POD i es busquen possibilitats o fòrmules per a un títol interuniversitari, 
juntament amb el Ministeri.  
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau aclareix als membres del Consell que 
la proposta no té sentit mercantilista. Concreta la proposta en el sentit 
d’aprovar el títol propi del màster per a concórrer a la convocàtoria amb el 
compromis del Vicerectorat d’Estudis de Postgrau que la transformació a 
títol oficial serà prioritàriament a un títol interuniversitari. 
 
El rector afegeix que la conversió a títol oficial comporta un Verifica que 
ha de passar al Consell de Govern. Per tant, és un programa efímer que ha 
de respectar la legalitat. Coincideix amb el president de la Junta de PDI que 
hem de buscar fòrmules dins de la legalitat, però la Universitat de València 
té dret a optar a aquesta convocatòria.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació e fa a mà alçada i per 36 vots 
a favor, cap en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent:   
 

ACGUV 25/2015. “Aprovar el títol propi de màster 
internacional en formació especialitzada del professorat 
amb la finalitat de concórrer a la convocatòria de la 
Fundació per a la projecció internacional d’universitats 
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espanyoles-Universidad.es, dirigida a les universitats 
espanyoles per a participar en el Programa de Maestries 
en Formació del Professorat, adreçat a docents 
equatorians, que s’adjunta com a annex, amb el 
compromís del Vicerectorat de Postgrau que la 
transformació posterior a títol oficial, serà 
prioritariament a títol interuniversitari.” Annex II. 

 
Punt 5. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster, curs 
2013/2014. 
 
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 pren l’acord següent: 
 

ACGUV 26/2015. “Concedir premi extraordinari de 
màster, corresponent al curs 2013/2014, als estudiants 
següents: 

 

 
 

Codi	  
Titulació

Titulació	  de	  Màster	  Universitari	   DNI
ALUMNAT	  PROPOSAT	  PER	  AL	  

PREMI	  EXTRAORDINARI
29208419Y KILIAN	  BENEYTO	  PALLÁS

53209072K JOSE	  FRANCISO	  PUJOL	  ROSA

2145 ANÀLISI	  DEL	  RENDIMENT	  ESPORTIU 30214986R PABLO	  RODRÍGUEZ	  SÁNCHEZ

2142 APROXIMACIONS	  MOLECULARS	  EN	  CIÈNCIES	  DE	  LA	  SALUT	   53217694H JOSEP	  MARI	  ALEXANDRE	  

2144 AQÜICULTURA 52415584X LUCIA	  EGIDO	  CASTILLA

2143 ARQUEOLOGIA 33570799E CARMEN	  MARÍA	  MARTÍNEZ	  VARELA

2146 ASSESSORAMENT	  LINGÜÍSTIC 48602259Q MOISÉS	  LLOPIS	  I	  ALARCON

2071 ATENCIÓ	  SOCIOSANITÀRIA	  	  A	  LA	  DEPENDÈNCIA 22592530K SILVIA	  FERRANDIS	  MANSÓ

2057 AVANÇOS	  EN	  INVESTIGACIÓ	  I	  TRACTAMENTS	  EN	  PSICOPATOLOGIA	  I	  LA	  SALUT 53219527B MARTA	  MIRAGALL	  MONTILLA

2170 BENESTAR	  SOCIAL 48602445H VIRGINIA	  BALLESTER	  MARTÍNEZ

2002 BIOESTADÍSTICA 79141279G CLAUDIO	  NAVARRÉ	  MAS

44520380Q AINA	  TABERNER	  CEREZO

29218966L ANNA	  CAMACHO	  SANTAMANS

2116 BIOINFORMÀTICA 44506782B ELENA	  ZURIAGA	  GARCÍA

2117 BIOLOGIA	  EVOLUTIVA	  INTEGRATIVA 53626609Q GALO	  FLORDELIS	  CASADO

05298892Z ÓSCAR	  LÓPEZ	  BENÍTEZ

73396813H MERITXELL	  BALAGUER	  ARNAU

2090 CIÈNCIES	  ACTUARIALS	  I	  FINANCERES 20450136P JAVIER	  PLA	  PORCEL

2006 CIÈNCIES	  ODONTOLÒGIQUES 44888879D MONTSERRAT	  BORONAT	  CATALÁ

2165 COMPTABILITAT,	  AUDITORIA	  I	  CONTROL	  DE	  GESTIÓ 33570640R JOSÉ	  FRANCÉSPÉREZ

2139 CONTAMINACIÓ	  i	  TOXICOLOGIA 21693823Q ANA	  GUILLEM	  AMAT

2149 CONTINGUTS	  I	  FORMATS	  AUDIOVISUALS 26745668A JORGE	  LUNA	  PARDO

2107 COOPERACIÓ	  AL	  DESENVOLUPAMENT 47380121Y LETICIA	  SANTABALLA	  SANTOS

2005 DRET	  ADMINISTRATIU	  I	  DE	  L´ADMINISTRACIÓ	  PÚBLICA 48586247N JULIA	  NARBÓN	  FERNÁNDEZ

2094 DIRECCIÓ	  D'EMPRESES.	  MBA 22971539J MARCELINO	  CONESA	  MARTÍNEZ

2126 DIRECCIÓ	  I	  GESTIÓ	  DE	  RECURSOS	  HUMANS 20455722M RAQUEL	  JIMÉNEZ	  BELDA

2135 DIRECCIÓ	  I	  PLANIFICACIÓ	  DEL	  TURISME 44888610Q MARÍA	  DEL	  ROCÍO	  GARCÍA	  CALABUIG

BIOTECNOLOGIA	  DE	  LA	  REPRODUCCIÓ	  HUMANA	  ASISTIDA2131

2148 BIODIVERSITAT:	  CONSERVACIÓ	  Y	  EVOLUCIÓ

ADVOCACIA2115

PROPOSTA	  DE	  PREMIS	  EXTRAORDINARIS	  DE	  MÀSTER	  CURS	  2013/2014
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2049 NANOCIÈNCIA	  I	  NANOTECNOLOGIA	  MOLECULAR 35593481S VÍCTOR	  RUBIO	  GIMÉNEZ

2074 NEUROCIÈNCIES	  BÁSIQUES	  I	  APLICADES 53760096B ADRIÁN	  ALACREU	  CRESPO

2185 NEUROCIÈNCIES	  COGNITIVA	  I	  	  NECESSITATS	  EDUCATIVES	  ESPECÍFIQUES	  DE	  SUPORT	  EDUCATIU 44886893R PILAR	  SANZ	  CERVERA

2134 OCUPACIÓ	  I	  INTERVENCIÓ	  EN	  EL	  MERCAT	  LABORAL 22566853N PATRICIA	  ISABEL	  MOTNERO	  REYNO

2175 OPTOMETRIA	  AVANÇADA	  I	  CIÈNCIES	  DE	  LA	  VISIÓ 33568501R DANIEL	  MONSALVEZ	  ROMIN

79102446H RAFAEL	  BELDA	  CARRASCO

48294668G ANGEL	  SANCHIS	  CAMBRA

2159 PENSAMENT	  FILOSÒFIC	  CONTEMPORANI 74374057S JUAN	  EVARISTO	  VALLS	  BOIX

2160 PLANIFICACIÓ	  I	  GESTIÓ	  PROCESSOS	  EMPRESARIALS 19012926E MARTA	  NEBOT	  SANTOS

2095 POLITICA,	  GESTIÓ	  I	  DIRECCIÓ	  EN	  ORGANITZACIONS	  EDUCATIVES 48585953V SARA	  CEBRIAN	  CIFUENTES

2161 PREVENCIÓ	  	  DE	  RISCOS	  LABORALS 18452413L JORGE	  JESÚS	  LOPEZ	  VILCHEZ

07260768J NÉSTOR	  BANDERAS	  NAVARRO	  

53362234A NAOMIE	  ALBERT	  CANALEJAS

29205933G ALICIA	  SALVADOR	  LÓPEZ	  

73656729B MARÍA	  RODILLA	  SIMEO

73397070E LAURA	  VIRUELA	  NAVARRO

22595626N JAUME	  BAYARRI	  SANCARLOS

48584659B BEATRIZ	  MONFERRER	  GALDÓN

24396895J VÍCTOR	  DE	  LA	  CRUZ	  TERUEL

53357800P PERE	  FERRANDIS	  PERIS

21003616Q ALICIA	  GINER	  BAIXAULI

29207153M ESTHER	  SORIA	  ARCE

73588884Q JENNIFER	  AGUADO	  PAVÍA

44888457R CARLOS	  VILLANUEVA	  CASTRO

29213347N NURIA	  LÓPEZ	  DE	  FRÍAS

26754498R ISABEL	  GOMIS	  COLOMA

73398544R DAVID	  SÁNCHEZ	  ADUNA

73579272H PAULA	  GÓMEZ	  TARANZÓN

48457564Z BÁRBARA	  MOGICA	  GIL

44886870R ANA	  MARTÍNEZ	  GEA

24368822T BEATRIZ	  CABALLERO	  LARA

48588035Y AITOR	  NÚÑEZ	  SANMARTÍN

53602634F ÓSCAR	  REQUENA	  MONTES

04611570R JULIA	  MORILLAS	  CLIMENT

2187 PSICOGERONTOLOGÍA 48586942V RITA	  REDONDO	  FLORES

2110 PSICOLOGIA	  DEL	  TREBALL,	  DE	  LES	  ORGANITZACIONS	  I	  DELS	  RECURSOS	  HUMANS Y3157171K NIA	  DJOUROVA

2105 PSICOLOGIA	  I	  PSICOPATOLOGIA	  PERINATAL	  I	  INFANTIL Y1944124V CARLA	  PÉREZ	  MARTINEZ

2093 PSICOPEDAGOGIA 73761958S MARÍA	  ELENA	  CANTARINO	  SUÑER

2021 QUALITAT	  I	  SEGURETAT	  ALIMENTÀRIA 48596780B ANDREA	  ALVAREZ	  SALA	  MARTÍN

2164 QUÍMICA	  ORGÀNICA	  EXPERIMENTAL	  I	  INDUSTRIAL 48600086M DANIEL	  FERRI	  ANGULO

2190 QUÍMICA	  SOSTENIBLE 19899890Z JOSE	  LUIS	  MARTIN	  HERRERA

2124 SALUT	  PÚBLICA	  I	  GESTIÓ	  SANITÀRIA 24318004N JOAQUÍN	  MIGUEL	  DELGADO	  PASQUAL

2109 TÈCNIQUES	  EXPERIMENTALS	  EN	  QUÍMICA 48588713V TAMARA	  ÁLVAREZ	  SEGURA

2001 TÈCNIQUES	  PER	  A	  	  LA	  GESTIÓ	  DEL	  MEDI	  AMBIENT	  I	  EL	  TERRITORI 44883395E JORGE	  PALOMAR	  TOLEDANO

2162 TELEDETECCIÓ 20446925V JOSE	  ANTONIO	  BENAVENT	  OLTRA

2055 TRADUCCIÓ	  CREATIVA	  I	  HUMANÍSTICA 22594807K MAR	  GONZÁLEZ	  BUSÓ

2158 PATRIMONI	  CULTURAL

PROFESSOR	  EDUCACIÓ	  SECUNDÀRIA2024
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A continuació, el rector proposa que s’avançe el tractament del punt 17 
de l’ordre del dia, ja que la vicerectora d’Investigació i Política Científica ha 
d’absentar-se de la sessió. La qual cosa s’accepta.  
 

2128 DRET	  DE	  L´EMPRESA 29210698P CARMEN	  RODILLA	  MARTI

2104 DRET,	  EMPRESA	  I	  JUSTÍCIA	   21009852L PAULA	  DEL	  VAL	  TALENS

2025 DRETS	  HUMANS,	  DEMOCRÀCIA	  I	  JUSTICIA	  	  INTERNACIONAL M9523906C ROJA	  ZAITOONIE

2147 DRETS	  HUMANS,	  PAU	  I	  DESENVOLUPAMENT	  SOSTENIBLE 53382796A ARANTZA	  VALLS	  MANZANA

2130 DRET	  I	  VIOLÈNCIA	  DE	  GÈNERE 44850508W JOSE	  MANUEL	  VIDAGANY

2133 ECONOMIA	  INDUSTRIAL 53726147X ALBA	  RUIZ	  BUFORN

2127 ECONOMIA	  SOCIAL 24467764L BYRON	  ENRIQUE	  BALSECA	  PÉREZ

22592906Y AIDA	  CASTELLANO	  GORREA

20454100Q SANDRA	  MURCIA	  SOLER

2129 ELECTROQUIMICA.	  CIÈNCIA	  I	  TECNOLOGIA 20852966Q ALEJANDRO	  CUENCA	  GARRIGUES

2108 ENGINYERIA	  AMBIENTAL 54052683S JOSUÉ	  GONZÁLEZ	  CAMEJO

2047 ENGINYERIA	  BIOMÈDICA M9543585B EDISON	  FERNANDO	  CARPIO	  GARAY

2173 ENGINYERIA	  ELECTRÒNICA 53206581Z DAVID	  GILABERT	  PALMER

2182 ENGINYERIA	  DE	  SERVICIS	  I	  APLICACIONS	  WEB 26747407V TAMARA	  CARRILLO	  MATEOS-‐APARICIO

2112 ERASMUS	  MUNDUS	  EN	  PSICOLOGÍA	  DEL	  TRABAJO M9543984L BRHANU	  DERBEW

2188 ERASMUS	  MUNDUS	  EN	  QUÍMICA	  TEÒRICA	  I	  MODELITZACIÓ	  COMPUTACIONAL M9544011T YEAMIN	  MD	  BIN

2010 ESTRATEGIA	  D´	  EMPRESA 24392442E FRANCISCO	  JOSÉ	  ROMERA	  CÁMARA

2065 ESTUDIS	  INTERNACIONALS	  DE	  LA	  UNIÓ	  EUROPEA 73587098R PATRICIA	  LLOPIS	  NADAL

35594425Q ELENA	  PASCUAL	  ALIAGA

48625264K CLARA	  MONZÓ	  RIBES

2136 ÉTICA	  Y	  DEMOCRACIA 74517087P ANDRÉS	  DAVID	  RICHART	  PIQUERAS

2150 FISICA	  AVANÇADA 15444479W PABLO	  FERNÁNDFEZ	  DE	  SALAS

2140 FÍSICA	  MÈDICA 43165002M GABRIEL	  REYNES	  LLOMPART

2141 FISIOLOGIA 20484302L ANDREA	  SALVADOR	  PASCUAL

2152 FISIOTERÀPIA	  DE	  LOS	  PROCESOS	  D´ENVELLIMENT 07262715M LORENA	  NAVARRO	  MICO

2067 GÈNERE	  I	  POLITIQUES	  DE	  IGUALTAT 53725386P LAURA	  MARTÍN	  TORRENTE

2155 GESTIÓ	  CULTURAL 48386236D VANESA	  ABAD	  CATALÁN

2154 GESTIÓ	  DE	  LA	  QUALITAT 20442355R MARÍA	  JESÚS	  SANMIGUEL	  SAMPEDRO

2070 GESTIÓ	  I	  PROMOCIÓ	  DEL	  DESENVOLUPAMENT	  LOCAL 20043753N NÉSTOR	  VERCHER	  SAVALL

2120 GESTIÓ	  DE	  RECURSOS	  HÍDRICS 22598809K AGUEDA	  BELLVER	  DOMINGO

2015 HISTÒRIA	  DE	  LA	  CIENCIA	  I	  COMUNICACIÓ	  CIENTÍFICA Y0239939V LORENA	  BEATRIZ	  VALDERRAMA	  ZENTENO

2044 HISTÒRIA	  CONTEMPORÀNEA 52655896H ESTER	  GARCÍA	  MOSCARDÓ

2014 HISTÒRIA	  DE	  L´ARTE	  I	  CULTURA	  VISUAL X4206486Q ANETA	  VASILEVA	  IVANOVA

2163 HISTÒRIA	  I	  IDENTITATS	  HISPÀNIQUES	  EN	  EL	  MEDITERRANI	  OCCIDENTAL 22595280B LAURA	  GUINOT	  FERRI

2064 INFERMERIA	  ONCOLÒGICA 20048635H AIDA	  CLIMENT	  MARTÍNEZ

2048 INTERNACIONAL	  EN	  MIGRACIONS 44886429C LAURA	  PERUCHO	  GARCÍA

2082 INTERNACIONALITZACIÓ	  ECONÒMICA 73395327G JULIÁN	  MARTÍNEZ	  MOYA

2151 INTERVENCIÓ	  PSICOLOGICA	  EN	  ÁMBITS	  SOCIALS 23292938X JOAQUÍN	  ZAMORA	  CAMPOY

2137 INVESTIGACIÓ	  BIOMÈDICA 18454532E ALFONSO	  PARRILLA	  OCÓN

48529744C PATRICIA	  MARTINEZ	  LEÓN

48441822G ANA	  TORRES	  CARAÑANA

73590751C ANA	  DOMINGO	  MUELAS

74009975T ANNA	  BUIGUES	  MONFORT

2016 INVESTIGACIÓ	  EN	  LENGÜES	  I	  LITERATURES 20059221R ANA	  ALBALAT	  MASCARELL

2178 INVESTIGACIÓ	  I	  INTERVENCIÓ	  EN	  CIÈNCIES	  DE	  L´ACTIVITAT	  FÍSICA	  I	  L´ESPORT 26745835D JOAN	  ÚBEDA	  COLOMER

2138 INVESTIGACIÓ	  I	  US	  RACIONAL	  DEL	  MEDICAMENT 47095258K AIDA	  COLLADO	  SÁNCHEZ

2183 INVESTIGACIÓ	  MATEMÀTICA 53257989V ISMAEL	  GARCÍA	  BAYONA

2096 INVESTIGACIÓ,	  TRACTAMENT	  I	  PATOLOGIES	  ASSOCIEADES	  EN	  DROGODEPENDÈNCIES 20454706R CARLES	  PENALVA	  HUERTA

2038 MALALTIES	  PARASITÀRIES	  TROPICALS 29213673Q Mª	  ÁNGELES	  MARTÍNEZ	  RODRÍGUEZ

Y0321656S DANIELA	  ZHELYAZKOVA	  BUZOVA

29209127R INMACULADA	  MARTÍ	  SANCHEZ
2114

2091

2156

2080 ESTUDIS	  HISPÀNICS	  AVANÇATS:	  APLICACIONS	  I	  INVESTIGACIÓ

INVESTIGACIÓ	  EN	  BIOLOGIA	  MOLECULAR,	  CEL.LULAR	  I	  GENÈTICA

MÀRQUETING	  I	  INVESTIGACIÓ	  DE	  MERCATS

INVESTIGACIÓ	  DIDÀCTIQUES	  ESPECÍFIQUES2157

EDUCACIÓ	  ESPECIAL
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Punt 17. Aprovació, si escau, de contracte de licència dels drets d’ús i 
explotació de patent amb l’empresa CotinUse Biometrics. 
 
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. Es tracta de dues patents d’un equip per a la detecció i 
reconeixement del moviment que es llicencien. La Universitat té titularitat 
al 50%. El contracte consta de dues parts, una de llicència de tecnologia i 
altra d’I+D. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Héctor Cuenca indica que és una empresa d’Israel, un dels estats que més 
vulnera els drets humans. Tot atenent la conciència internacional que hi ha 
de no col·laborar amb aquests estats, entèn que la Universitat de València 
no hauria d’aprovar aquesta col·laboració amb empreses israelianes.  
 
El president de la Junta de PDI planteja dubtes i la seua preocupació sobre 
l’ús pacífic de les invencions, ja que no s’ha dit explícitament si tindrà usos 
militars.  
 
Carlos Javier López manifesta també la seua preocupació per l’ús militar 
dels equips. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica indica que al contracte 
consta específicament que tindrà usos mèdics. Es tracta d’una investigació 
d’anys, tal com consta al punt 7 de la documentació.  
 
El rector recorda el que diu l’article 4 dels Estatuts de la Universitat de 
València.  
 
Rubén Fernàndez indica que se sorprèn que la Universitat, com a defensora 
dels drets humans, porte aquest assumpte al Consell de Govern.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials demana als estudiants que 
elaboren una proposta concreta de boicot a aquests tipus d’estats per a 
tractar-la en un proper Consell de Govern.  
 
La degana de la Facultat de Física aclareix que aquesta proposta és el fruït 
de la cooperació de científics centrats en treballs d’investigació i que 
aquest contracte no s’engloba en cap estrategia de pais. Si la Universitat 
de València a partir d’ara va a entrebancar els treballs d’investigació, cal 
deixar-ho clar, ja que no es pot jugar amb el treball d’anys de les persones. 
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 27 
vots a favor, 4 en contra i 10 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 27/2015.  
1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que el dret de 
la família de patents de la invenció PCT/IL2008/001008, 
amb títol "Motion detection system and method", 
sol·licitada el 26 de juliol de 2008 a l’Organització 
Mundial de la Propietat Industrial i Intel.lectual, i la 
patente PCT/IL2012/050029 amb títol “Method and 
system for non-invasively monitoring biological or 
biochemical parameters of individual” sol·licitada el 29 de 
gener de 2012 a l’Organització Mundial de la Propietat 
Industrial i Intel.lectual,  i de les quals és cotitular la 
Universitat de València en un 50%, no són necessàries per 
a la defensa o millor protecció de l'interés públic. 

 
2. Aprovar la llicència d’explotació de  la família de 
patents de la invenció esmentada en el punt anterior, i de 
la qual són cotitulars la Universitat de València en un 
50% i la “Bar-Ilan University” en un 50%, d'acord amb el 
contracte que s'adjunta com a annex.” Annex III. 

 
A continuació, s’absenten de la sessió les vicerectores d’Investigació i 
Política Científica i d’Estudis de Postgrau i el vicerector de Polítiques de 
Formació i Qualitat. 
 
Punt 6. Modificació, si escau, del reglament de Selecció de Personal 
Docent i Investigador de la Universitat de València.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Aquesta proposta de barem marc intenta recollir la demanda 
dels centres de flexibilitat i coherència dels barems, tot atenent les 
diferències que hi ha entre ells. La proposta va ser informada per la 
Comissió de Professorat del 15 de desembre de 2014 i aprovada per 
unanimitat per la Mesa Negociadora. 
 
Agraeix l’esforç de la Comissió de Professorat, del Grup de Treball per a 
l’elaboració del Reglament de Selecció i de la Mesa Negociadora pel seu 
treball i per fer incorporacions de millora. Primer es va crear una comissió 
de treball formada per professorat amb experiència en la comissió de 
recursos i/o comissions de contractació, que ha treballat durant mesos, 
revisant els barems i els aspectes que han generat més dificultats en la 
comissió de recursos i més dubtes en les comissions de contractació de 
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centres. Hi estaven representades les diferents branques d’estudis. S’hi ha 
incorporat una representació del comité d’empresa. 
 
S’incorpora en el Reglament de Selecció una comissió tècnica. Aquesta 
comissió tècnica haurà de fer un informe vinculant i haurà de revisar tots 
els barems de centres, que posteriorment, hauran de ser aprovats pel 
Consell de Govern. 
 
Afegeix que al document falten incoporar els suggeriments de la Comissió 
d’Estatuts. Els terminis de convocatòries de places seran finals de maig o 
començament de juny. Per tant, els barems elaborats pels centres en el 
marc d’aquest Reglament de Selecció s’hauran d’aprovar en el Consell de 
Govern d’abril. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret fa constar l’esforç de les persones que 
han participat en aquest procès. Proposa que en l’art. 19 s’elimine la 
paraula “vinculant”. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació opina que 
hauria de ser vinculant per al centre (art. 19) i planteja la possibilitat de 
barems tenint en compte les diferents titulacions. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat opina que ha de ser 
vinculant, ja que la Junta de Centre ha d’escoltar a la comissió tècnica i és 
el Consell de Govern el que aprova. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Sociales és partidari de deixar la redacció 
com està perquè és més àgil. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 33 
vots a favor, cap en contra i 6 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 28/2015. “Modificar el reglament de Selecció de 
Personal Docent i Investigador de la Universitat de 
València, que s’adjunta com a annex.” Annex IV. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de criteris per al desenvolupament de la 
carrera docent del personal docent i investigador, aplicable al curs 
2015/16. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Agraeix a la Comissió de Professorat la sensibilitat 
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demostrada cap als diferents col·lectius, la voluntat de negociació i la 
voluntat d’apropar postures, a més de la confiança dipositada en la 
Vicerectora, donant-li un marge de flexibilitat en la negociació.  
 
Agraeix també a la Mesa Negociadora i les quatre seccions sindicals la 
voluntat i l’esforç de negociació i d’apropar postures i també el fet de 
respectar el marge de negociació per no capgirar els acords de la comissió 
de Professorat.  
 
Indica que ha estat un procés dur i complicat i manifesta la seua 
satisfacció per l’acord final.  
 
Els criteris que presenta corresponen a la taxa de reposició del 50%, que 
continua sent una miseria i que no atèn la política de plantilla que 
necessita la Universitat de València. El que cal és atendre les necessitats 
estructurals i la pèrdua de professorat que estem patint en els darrers 
anys. Per tant, no li satisfà la taxa de reposició, que, per suposat, és 
insuficient. El 50% ens dóna 24 places i cal reservar almenys el 15% per a 
estabilització de professorat, la qual cosa ens dóna 20 places per a la 
resta de col·lectius.  
 
Tant en Mesa Negociadora com en la Comissió de Professorat es va 
manifestar una sensibilització especial cap als col·lectius més febles 
(contractats doctors interins). Enguany hi ha 66 ajudants doctors que 
acaben en seu contracte i cal demanar autorització a Conselleria per a la 
seua promoció. La Universitat ha volgut reconeixer les expectatives de 
promoció d’altres col·lectius, ja que hi ha 158 professors acreditats a CU i 
98 professors acreditats a TU. Finalment es va proposar el següent: 
 
15 places per a contractats doctor; 3 places per a TU i 2 places per a CU. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Dulce Contreras pregunta si de les 24 places de professorat, 4 
corresponent a investigadors del programa Ramon i Cajal. 
 
Vicente Horcas agraeix l’esforç per la proposta i recorda el compromís que  
cap persona aniria al carrer. Fa constar que enguany tenim 66 contractats 
que acaben el contracte, però l’any que ve seran uns altres més en un 
escenari d’incertesa, sobretot quan acabe la moratòria del 3+2.  Opina que 
hi ha altres solucions que poden ser viables, però no es prenen. 
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que hi ha situacions injustes, ja 
que hi ha professors que ja estan acreditats, però no poden accedir a les 
places. 
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El president de la Junta de PDI indica que hem de treballar en diferents 
àmbits. Un és l’intern i en eixe sentit, hem d’avançar amb el que tenim i 
altre és tenir en compte que la distribució no ha canviat en Mesa 
Negociadora. Estem en una situació complicada que requereix esforços 
d’interés col·lectiu, solucions ordenades amb un marge de cohesió o 
solucions individuals. Opina que la solució cohesionadora és la menys roïna. 
El resultat, dins de les restriccions que tenim, és el millor que s’ha pogut 
aconseguir.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri se suma a les felicitacions i ho fa 
extensiu a tota la Universitat de València per la posició responsable que es 
proposa, però li agradaria anar més enllà del compliment de la norma i, des 
del punt de vista extern, opina que s’hauria d’expressar a la societat com 
pot ser que hi haja persones que desenvolupen el seu treball amb angoixa i 
no se’ls puga donar el que les correspon. Tenim una ratio de 69 alumnes 
per cada professor i la societat hauria de saber-lo, ja que ens han abocat a 
una situació patètica.  
 
Dulce Contreras està totalment d’acord amb la intervenció anterior, ja que 
hi ha persones molt valuoses.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat també està d’acord i 
afegeix que la situació s’ha fet palesa en la CASUE, la CRUE, etc.. Des de la 
nostra autonomia universitària, opina que ens haurien de deixar elaborar la 
nostra plantilla de personal. Les mesures que ens imposen sols produeixen 
incertesa i malestar i no suposen cap estalvi econòmic, per això hem de 
continuar reivindicant. 
 
Afegeix que les universitats estan fent una política d’ordenació del 
col·lectiu de contractats doctors interins, perquè és ja un col·lectiu molt 
important.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa amà alçada i per 37 vots 
a favor, 1 en contra i cap abstenció es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 29/2015. “Aprovar els criteris per al 
desenvolupament de la carrera docent del personal docent 
i investigador de la Universitat de València, aplicables al 
curs acadèmic 2015/2016, que s’adjunten com a annex.” 
Annex V. 
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Punt 8. Aprovació, si escau, del pagament al professorat funcionari per a 
completar les dues mensualitats addicionals del complement específic de 
l’any 2009. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Afegeix que es tracta de deixar sense efecte l’acord 
d’ajornament del pagament i anuncia que es lliurarà una liquidació 
individual. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jesús Olavarria pregunta si el pagament exigeix fer una declaració de renda 
complementària.  
 
El president de la Junta de PDI manifesta la seua satisfacció, a mitges, ja 
que volia més concreció de la que es presenta. 
 
El degà de la Facultat de Química pregunta si el pagament correspon 
també als jubilats. 
 
El gerent, pel que fa a la fiscalitat, respon que efectivament s’ha de fer 
una declaració complementària perquè correspon al 2012. Respecte dels 
jubilats, tenen dret i cobraran. Anuncia que es pagarà el 100% al mes 
d’abril, ja que tenim la tresoreria normalitzada.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unaniimtiat (37 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 30/2015. “Deixar sense efecte l’acord del Consell 
de Govern 20/2013, de 26 de febrer, pel que fa a la 
suspensió del pagament al professorat funcionari de les 
quantitats necessàries per a completar les dues 
mensualitats addicionals del complement específic que es 
van fer efectives junt amb les pagues extraordinàries de 
2009, d’acord amb el text que s’adjunta com a annex.” 
Annex VI. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de la convocatòria d’eleccions d’estudiants 
claustrals.  
 
El delegat del rector per a estudiants presenta l’assumpte i proposa el dia 
19 de novembre de 2015 per a realitzar les eleccions de renovació 
d’estudiants en el Claustre.  
 
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 31/2015. “Aprovar la convocatòria d’eleccions 
per a la renovació d’estudiants claustrals per al 19 de 
novembre de 2015.” 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic de la Universitat de 
València, per al curs 2015/2016. 
 
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. Resalta que en el calendari acadèmic s’ha volgut destacar la 
importància de que en la planificació del segon semestre de l’últim curs de 
grau es tinga en compte que els estudiants han de tenir temps i 
assessorament per a realitzar i presentar el Treball de Fi de Grau. 
 
La proposta de calendari acadèmic que se sotmet a la consideració i 
aprovació del Consell de Govern va tenir l’informe favorable, per 
assentiment, de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió Assessora 
Estudiantil.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 32/2015. “Aprovar el calendari acadèmic de la 
Universitat de València, corresponent al curs 2015/2016, 
que s’adjunta com a annex.” Annex VII. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de proposta de places d’accés a titulacions 
de grau i cursos d’adaptació al grau, per al curs 2015/2016. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Afegeix que encara que l’oferta de places de nou ingrés al 
grau, està indicada en les memòries de verificació, la normativa estatal 
indica que abans del 30 d’abril de cada any, la Conferència General de 
Política Universitària ha de fer públic el nombre de places de cada titulació, 
a proposta de les universitats i prèvia aprovació de l’administració 
educativa corresponent. En aquest sentit, cada any, s’informa i se sotmet 
a l’aprovació del Consell de Govern el nombre de places de nou accés a les 
titulacions de grau. L’oferta per al curs 2015/2016 és similar a la del curs 
passat, amb l’única incorporació de 50 places corresponents al grau de 
Ciències Gastronòmiques. En total s’oferten 8.570 places de nou ingrés. 
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L’oferta de places en les titulacions de grau dels centres adscrits és de 
645, amb una reducció de les 75 places del grau de Finances i 
Comptabilitat en Florida Universitària que, per acord d’aquest Consell de 
Govern, no s’ofertarà per al proper curs. 
 
En relació als cursos d’adaptació al grau, comenta que la proposta d’oferta 
queda reduïda a 180 places en: ADE, Turisme, Nutrició Humana i Dietètica, 
Òptica i Optometria i Logopèdia. Explica que aquesta reducció es deu a la 
publicació del reial decret que estableix el procediment per a determinar la 
correspondència als nivells del MECES dels títols anteriors. L’ANECA ja està 
fent informes d’algunes titulacions d’enginyeries i proposa el nivell 3 per a 
les enginyeries superiors i el nivell 2 per a les enginyeries tècniques. Cal 
recordar que els nivells 3 i 2 del MECES no equivalen al títol de màster o 
grau, respectivament. En aquest sentit, la conferència de degans de 
Treball Social va fer una consulta al Ministeri sobre les implicacions dels 
nivells atorgats a les anteriors titulacions i, si bé sembla clar que el nivell 2 
dóna accés al màster i el nivell 3 al doctorat, no queda clar quina serà la 
implicació d’aquells nivells per a accedir a la funció publica. Sembla que el 
nivell 2 dóna accés al màster i el nivell 3 al doctorat que dependrà del que 
pose a la convocatòria corresponent. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 33/2015. “Aprovar l’oferta de places d’accés a 
titulacions de grau i cursos d’adaptació al grau, per al 
curs acadèmic 2015/2016, que s’adjunta com a annex.” 
Annex VIII. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de la proposta de regulació de l’avançament 
de convocatòria per a finalitzar estudis de grau. 
 
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. La proposta que es presenta ha estat elaborada per un grup 
de treball, amb participació de professorat i personal d’administració i 
serveis de diferents centres, nomenat al si de la Comissió d’Estudis de 
Grau. S’han valorat els precedents a la Universitat de València i les 
especificitats de les titulacions de grau. 
 
Indica que es poden acollir a aquesta convocatòria els estudiants que 
tinguen dues assignatures pendents per acabar els seus estudis, a més del 
Treballs de Fi de Grau i les Pràctiques Externes. Per al curs 2015/2016, 
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els centres podran flexibilitzar l’aplicació dels criteris per avançar 
convocatòria, d’acord amb els criteris que hagen aplicat fins ara. 
 
La proposta que se sotmet a la consideració i aprovació del Consell de 
Govern va tenir l’informe favorable, per assentiment, de la Comissió 
d’Estudis de Grau i de la Comissió Assessora Estudiantil. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 34/2015. “Aprovar la regulació de l’avançament 
de convocatòria per finalitzar estudis de grau, que 
s’adjunta com a annex.” Annex IX. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, de la proposta de reglament sobre avaluació 
curricular dels estudiants de grau de la Universitat de València per 
compensació de qualificacions.  
 
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. La proposta que es presenta ha estat elaborada per un grup 
de treball, amb participació de professorat i de personal d’administració i 
serveis de diferents centres, nomenat al si de la Comissió d’Estudis de 
Grau, va ser informada favorablement, amb una abstenció, per la Comissió 
d’Estudis de Grau i, per assentiment, per la Comissió Assessora Estudiantil 
i compta ab l’informe dels serveis jurídics i de la Comissió d’Estatuts. 
 
Afegeix que aquesta proposta d’avaluació curricular per compensació s’ha 
de prendre com a excepcional, està regulada en moltes universitats 
nacionals i internacionals. Per a elaborar la proposta que es presenta, s’han 
considerat les normatives de més de 40 universitats i s’ha fet una 
normativa que es considera coherent i que garanteix que l’estudiant 
adquireix els coneixements i les competències suficients per obtenir el 
títol, ja uqe determina uns requisits i uns límits per a fer la sol·licitud. 
Assenyala també que s’ha valorat l’heterogeneïtat de la nostra Universitat, 
però s’ha considerat més adequat fer una única comissió d’avaluació 
curricular per compensació d’universitat que valore totes les sol·licituds, 
previ informe del deganat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Francesc Gadea demana que es tinga en compte que esgotar 
convocatòries suposa un cost molt elevat per a l’estudiant que tots no 
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poden assumir. També planteja que la nota mitjana de 6 és molt elevada 
per a algunes titulacions.  
 
El degà de la Facultat de Química indica que encara hi ha llicenciats que 
tenen una assignatura pendent per a acabar i han d’adaptar-se i, com a 
conseqüència han de cursar més assignatures. També comenta que 
considera que la nota mínima d’una assignatura per a accedir a la 
compensació, hauria de ser de 4.  
 
La degana de la Facultat de Dret indica que aquesta proposta demostra la 
sensibilitat de la Universitat pels estudiants, però voldria saber quin és el 
sentit de l’informe preceptiu dels degans. També manifesta la seua 
preocupació pels llicenciats que encara no han acabat i no se’ls aplicarà la 
aquesta normativa. 
 
Jesus Olavarría reconeix que hi ha casos sagnants que es podrien acollir a 
la proposta, però altres no. Entèn que hauriem de deixar un marge als 
centres i a les CAT per establir línies rotges. D’altra banda, proposa 
modificacions puntuals a l’art. 2.c i a l’art. 3c; a l’art. 2.b i 3.d; l’art. 4 per 
tal de fer-lo més fàcil; en l’art. 5 no veu el sentit de l’informe preceptiu del 
degà i en l’art. 7 que s’elimine també l’informe i siga el rector el que resol, 
a proposta de la comissió. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació no està d’acord 
amb poder establir línies rotges perquè algunes assignatures puguen 
quedar fora de la compensació. 
 
José Manuel Claver també indica que hi ha algunes assignatures que 
haurien d’estar excloses perquè l’estudiant no pot estar titulat sense 
haver-les superades. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística contesta Francesc 
Gadea que per a fer aquesta proposta es va trevallar amb informació de la 
nota mitjana dels estudiants de totes les titulacions de grau i es va 
comprovar que la nota mitjana de 6 exclou a pocs estudiants. Desprès 
d’estudiar moltes opcions, opina que aquesta és una bona proposta i està 
molt consensuada. Si la nota és molt elevada per a algunes titulacions 
sempre es pot reflectir en l’informe del deganat i es pot reconsiderar 
aquesta decisió. 
 
En relació al possible problema que aquest reglament pot suposar amb els 
estudiants de llicenciatura, entén que aquesta normativa es podia haver 
fet abans, però no ha estat així i ara no és aplicable als llicenciats perquè 
es produiria un greuge comparatiu amb la resta de llicenciats que ja han 
hagut d’adaptar-se. D’altra banda, considera que aquest és el moment de 
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fer la normativa per als estudiants de grau, perquè ja tenim estudiants que 
han esgotat sis convocatòries d’alguna assignatura.  
Respecte a l’informe del centre, entèn que ha de ser un informe dirigit a 
confirmar que l’estudiant reuneix els requisits per a sol·licitar la 
compensació, però que també permeta fer observacions complementàries 
a les quantitatives. El centre que considere que té linies rotges pot posar-
lo raonadament en el seu informe perquè és important, sobretot en els 
primers anys d’aplicació del reglament, tenir les valoracions dels centres 
als diferents aspectes de la normativa.  
 
En relació amb altres intervencions, entén que un estudiant que s’ha 
presentat sis vegades i ha obtingut una nota de 3’5 ha preparat 
l’assignatura, encara que no l’ha superada i té les competències globals  
per obtenir el títol. Eixe és l’esperit de la compensació curricular.  
 
Quant als aspectes més tècnics esmentats abans, l’art. 3.d) és redundant, 
efectivament, redundant en relació amb el 2.b), però considera que no 
està de més. El sentit de l’art. 2.c) no és el mateix que el 3.c). Pel que fa a 
l’art. 7.1, està d’acord i proposa simplificar la redacció i que quede clar 
que la resolució és del rector, a proposta de la comissió d’avaluació 
curricular.  
 
Jesús Olavarria insisteix que s’elimine l’informe del degà perquè no li veu 
contingut. La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística insisteix 
en que, sobretot, en els primers anys de l’aplicació del reglament és molt 
convenient tenir una valoració del centre i es compromet a fer un model. 
 
Se sotmet a votació la proposta amb la modificació acceptada de l’art. 
7.1. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (37 vots a favor), es 
pren l’acord següent: 
 

ACGUV 35/2015. “Aprovar el Reglament sobre avaluació 
curricular dels estudiants de grau de la Universitat de 
València per compensació de qualificacions, que s’adjunta 
com a annex.” Annex X. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, del calendari laboral, 2015. 
 
El rector cedeix la paraula el vicegerent de Recursos Humans i Organització 
Administrativa perquè presente l’assumpte. 
 
El vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de 
la Universitat de València. Es tracta d’aprovar l’addenda 2015 al calendari 
general. 
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 36/2015. “Aprovar l’addenda al calendari 
general de la Universitat de València, corresponent al 
2015, que s’adjunta com a annex.” Annex XI. 

 
Punt 15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
La secretària general, davant l’absència del vicerector 
d’Internacionalització i Comunicació i de la vicerectora d’Investigació i 
Política Científica, presenta els convenis corresponents a la seua àrea i els 
corresponents a aquests Vicerectorats. 
 
Igualment el vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta el 
convenio corresponent a la seua àrea de treball. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Pe assentiment dels membres del Consell es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 37/2015. “Denunciar, el conveni de col·laboració 
subscrit el 28 de setembre de 2009, entre la Universitat de 
València i la Fundació Universitat-Empresa de la 
Universitat de València (ADEIT), que s’adjunta com a 
annex, d’acord amb la seua clàusula vuitena”Annex XII. 

 
ACGUV 38/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre Rights International Spain 
(RIS) i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com a annex. ”Annex XIII. 

 
ACGUV 39/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Université de Laval (Quebec, 
Canada) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex. ” Annex XIV. 

 
ACGUV 40/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario (Colombia) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex. ” Annex XV. 

 
ACGUV 41/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat del Valle de Guatemala 
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(Guatemala) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex. ”Annex XVI. 

 
ACGUV 42/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
cooperació entre la Universitat Politècnica de Madrid i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
reconeixement de l’equip d’investigació “Sostenibilitat en 
la construcció i en la indústria (gSCI)”, de la Universitat 
Politècnica de Madrid, com a unitat associada a l’Institut 
Universitari  Polibenestar de la Universitat de València, el 
text del qual s’adjunta com a annex. ” Annex XVII. 
 
ACGUV 43/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Fundación Instituto de Investigación 
en Servicios de Salud i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex. ” Annex 
XVIII. 

 
ACGUV 44/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Coordinadora de 
Plataformes en defensa de les persones aturades i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex. ” Annex XIX. 

 
Punt 16. Ratificació, si escau, de posicionament de la Universitat de 
València al voltant de la implicació del PGOU a l’Horta Valenciana. 
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat i 
al pla corresponent, que es lliura en aquests moments als membres del 
Consell. Resalta els valors de l’Horta, que té tres eixos fundamentals: el 
seu valor econòmic, el mediambiental i com a paissatge rural, que cal 
protegir. 
 
Atès el caràcter supramunicipal, s’hauria de tenir en compte qualsevulla 
iniciativa que promoguen els ajuntaments. Fa referència al Pla General 
d’Ordenació Urbana i a l’acord que es proposa. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jesus Olavarría està d’acord amb tot, tret de la darrera linia del primer 
pàragraf, referit a la necessitat de sol universitari. 
 
Héctor Cuenca agraeix el treball que s’ha fet i s’adhereix al document, però 
troba a faltar un compromís per no extendre’s a costa de l’Horta. 
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Laura Peris demana també un compromís de la Universitat Politècnica de 
València. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia troba a faltar alguna 
referència als beneficis que suposa l’Horta per a la salut de les persones i 
que promou els hàbits alimentaris saludables. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials agraeix la col·laboració dels 
membres de la comunitat universitària que han recollit les signatures. 
Aclareix la darrera frase del primer paràgraf a la que ha fet referència 
Jesús Olavarria. 
 
El degà de la Facultat d’Economia agraeix el treball que s’ha fet i indica 
que està d’acord amb el document. Recorda que també hi ha un problema 
del tràfic i li agradaria que la UPV i la Universitat de València buscaren 
solucions, ja que hi ha hagut morts. 
 
El rector contesta Laura Peris que la situació és incòmoda, ja que cada 
Universitat ha de fer el que li correspon i encara que no veu correcte que 
la Universitat Politècnica vulga fer la seua ampliació a costa de l’Horta, no 
podem dir-li el que ha de fer. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia proposa una esmena perquè 
s’incloga al document, que s’accepta.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (30 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 45/2015. “Actualment, l’Ajuntament de València 
pretén aprovar una revisió del Pla General d’Ordenació 
Urbana (PGOU) en la qual es planteja la classificació com 
a sòl urbà de més de 400 Ha de l’Horta de València. En 
aquest context s’ha produït una mobilització de la 
comunitat universitària que s’ha concretat en peticions de 
paralització del PGOU realitzades pel professorat, 
personal d’administració i serveis i estudiantat de 
facultats com ara Magisteri, Biologia, Medicina, 
Geografia i Història, Filosofia i Ciències de l’Educació, 
Economia, Ciències Socials, Ciències de l’Activitat Física i 
de l’Esport, Química, Filologia, Traducció i Comunicació 
entre d’altres. En l’escenari actual, en relació amb la 
redacció plantejada pel PGOU, la Universitat de València 
no té cap interès en una major dotació de sòl universitari a 
costa de l’Horta. 
 
Els Estatuts de la Universitat de València, en el seus 
articles 3 i 4, proclamen que “la Universitat de València 
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fomenta la recerca, tant bàsica com aplicada, i el 
desenvolupament científic i tecnològic. Així mateix, amb 
les garanties de racionalitat i universalitat que li són 
pròpies, és una institució difusora de cultura en el si de la 
societat. La Universitat de València facilita, estimula i 
acull les activitats intel·lectuals i crítiques en tots els 
camps de la cultura i del coneixement (...). La Universitat 
de València està al servei del desenvolupament 
intel·lectual i material dels pobles, del progrés del 
coneixement, de la pau, de la igualtat entre les dones i els 
homes i de la defensa ecològica del medi ambient”. 
 
Quan hom parla de l’Horta de València ens referim a un 
espai excepcional a l’àmbit de la conca mediterrània. Es 
tracta d’un paisatge cultural i patrimonial caracteritzat 
per formes de vida i usos tradicionals lligats al conreu, 
amb una estructura complexa fonamentada en un 
poblament dispers, les alqueries, un parcel·lari 
característic, una xarxa de camins antics i un sistema de 
rec, les sèquies, lligades a una gestió històrica de l’aigua 
personificada en el Tribunal de les Aigües, reconegut 
internacionalment en 2009 com a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat. A més d’això, l’Horta suposa 
un valor mediambiental contrapunt a l’espai urbà, ja que 
no sols és un autèntic pulmó verd per a la nostra ciutat 
sinó que preserva cultius propis i sostenibles, amb valors 
saludables relacionats amb l’alimentació de proximitat, 
que s’integren en un paisatge obert i reconegut 
socialment. Per últim, té una dimensió econòmica com a 
espai agrícola plenament en ús, on els llauradors i 
llauradores asseguren amb el seu treball la preservació 
d’aquest espai singular. 
 
L’Horta és un territori que supera els límits del terme 
municipal, és un espai supramunicipal i, per tant, 
requereix de mesures coordinades entre diferents 
administracions locals competents en ordenació i 
planificació urbana. En aquest sentit, és un precedent la 
iniciativa no culminada del Pla d’Acció Territorial de 
protecció de l’Horta (PATH), promogut al 2009-2010 per 
la Generalitat Valenciana, en el qual van col·laborar 
experts i expertes de la Universitat de València. Entenem 
que qualsevol iniciativa d’ordenació urbana, com ara la 
revisió del PGOU, hauria d’estar regida per un criteri 
supramunicipal i de protecció de l’Horta, amb una visió 
integral del territori. 
 
La Universitat de València ha destacat els valors de 
l’Horta en múltiples posicionaments institucionals i 
accions formatives, de recerca i divulgació científica. Per 
exemple, l’Acord de Junta Govern de 10 abril de 2001 va 
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donar suport a la proposició de llei reguladora del procés 
d’ordenació i protecció de l’Horta de València com a espai 
natural protegit, tramitada per Iniciativa Legislativa 
Popular, i per Acord de Consell de Govern de 26 
d’octubre de 2004 es va emetre un informe al voltant de la 
conservació de l’Horta on se sol·licitava a la Generalitat 
Valenciana iniciar el procediment de declaració de l’Horta 
de València com a Bé d’Interès Cultural (BIC) en la 
categoria de Parc Cultural. Més recentment, el 30 de juliol 
de 2014, la Junta de Centre de la Facultat de Geografia i 
Història va acordar, a petició de la Direcció General de 
Cultura, elevar a la Generalitat Valenciana una proposta 
d’espais susceptibles de ser declarats BIC amb la 
categoria de Lloc Històric, entre els quals s’inclou l’Horta. 
 
Entre els documents publicats als darrers anys per la 
Universitat de València referits a l’Horta, es poden citar, 
entre d’altres, el monogràfic de la revista científica Mètode 
(1999) “Hortes valencianes: la fi d’un mite?”; El 
patrimonio hidraúlico del bajo Turia: l’Horta de València 
(2007), coeditat amb la Direcció General de Patrimoni de 
la Generalitat Valenciana; La Huerta de València. Un 
paisaje cultural con futuro incierto (2012); Veus per l’Horta 
(2013); La Universitat de València i els seus entorns: 
l’Horta de València (2014). Igualment, la Universitat ha 
organitzat exposicions com ara Hortografies (2012) i 
L’Horta de València: un paisatge cultural que cal protegir 
(2014). 
En conseqüència, el Consell de Govern de la Universitat 
de València acorda el següent: 
 
-‐ Primer, la sol·licitud formal a l’Ajuntament de 
València de la paralització del PGOU, per tal d’afavorir 
una major participació efectiva de les entitats i 
organitzacions de la societat civil valenciana, i per 
assegurar una major consideració dels valors de l’Horta i 
la protecció d’aquest espai singular. 
-‐ Segon, la Universitat de València s’ofereix a realitzar 
una anàlisi rigorosa de la situació actual de l’Horta, tenint 
en compte els seus antecedents i perspectives de futur, 
contemplant la diversitat, heterogeneïtat i integritat 
d’aquest espai. La pluralitat de disciplines científiques que 
ens caracteritza ens permet dur a terme aquesta anàlisi 
necessària per a un adequat replantejament del PGOU.” 

Punt 18. Torn obert de paraules. 
 
Alejandro Aguilar demana informació respecte de les reunions per a tractar 
sobre les obres del Col·legi Major Lluís Vives. D’altra banda, pregunta si la 
Universitat de València s’ha reunit amb el Govern respecte del nostre 
posicionament sobre el 3+2. 
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Francesc Gadea planteja tres propostes: 
. Que s’estudie la possibilitat de dotar beques menjador per a estudiants. 
. Que s’estudie la possibilitat d’un conveni amb l’EMT per tal de rebaixar 
els preus.  
. El 17 de febrer van presentar un escrit demanant la convocatòria del 
Claustre per tractar alguns assumptes. Pregunta quan es convocarà el 
proper Claustre.  
 
Héctor Cuenca demana que es condemnen les actuacions policials del dia 
de la vaga. Afegeix que el rector de la Universitat Polítècnica doà permís 
perquè la policia entrara al recinte i demana que es condemne, que es faça 
valdre la nostra autonomia universitària i també manifestar la solidaritat 
amb el personal de seguretat ferit. 
 
Francesc Marí indica que s’ha publicat que al mes d’abril el personal del 
Consell de la Generalitat cobrarà la carrera professional. Pregunta quina és 
la situació en la Universitat de València sobre aquest assumpte. 
 
José Manuel Claver indica que no s’han incorporat els remanents i alguns 
departaments tenen problemes per a pagar als proveïdors. Demana que es 
faça el més aviat possible.  
 
El degà de la Facultat de Química reinvidica, com en altres ocasions, la 
sol·licitud d’un servei mèdic a les vesprades, al Campus de Burjassot-
Paterna. 
 
La degana de la Facultat de Psicologia aprofita l’ocasió per acomiadar-se 
dels membres del Consell, indica que acaba el seu període com a degana, 
dóna les gràcies al rector i la resta de membres, ja que aquest ha sigut un 
temp molt intens i interessant que li ha permès conéixer millor a la 
Universitat i ha estat un plaer.  
 
El rector li dóna les gràcies, de nou, pel seu treball i col·laboració.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació transmet el seu 
agraïment al vicerector d’Economia i Infraestructures i també a l’anterior 
vicerectora, perquè per fí han acabat les obres a la Facultat. S’han 
estalviat diners i s’ha pogut escometre altres obres. Resta pendent una 
eixida d’emergència. 
 
D’altra banda, transmet la felicitació per la constitució del nou Consell 
d’Administració del Centre d’Idomes.  
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Pel que fa al Col·legi Major Lluís Vives, s’hauria de convocar una reunió per 
tractar l’assumpte de les obres, ja que tenir-lo en les condicions que està 
és un luxe que no ens podem permetre. 
 
Alejandro Aguilar demana que es revise el contracte amb la cafeteria de la 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, per l’assumpte de la 
terrassa que es vol fer. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació contesta que 
l’empresa adjudicatària tenia dues cafeteries en l’edifici (una per al 
personal i altra per a estudiants). Se li va proposar renunciar a la primera 
per fer una terrassa. Es va fer un informe tècnic i és viable.  
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures afegeix que la porta serviria 
d’eixida d’emergència i es compliria amb un desig del centre i amb la 
normativa de seguretat. De tota manera els contractes són revisables. 
Manifesta la seua satisfacció per les obres de la Facultat i pel 
funcionament de l’empresa. 
 
Pel que fa als remanents esmentats abans, ja s’han incorporat i demà es 
farà la comunicació.  
 
Respecte de les obres del Col·legi Major Lluís Vives, és un assumpte que 
cal tractar-lo amb tranquil·litat i veure l’actuació urbanística i la inversió 
econòmica que s’ha de fer, abans de convocar reunions. Ateses les 
restriccions econòmicas que tenim, opina que hem de ser cautelosos. 
 
Finalment, indica que s’està estudiant i valorant el cost que suposa el 
tancament del Campus de Tarongers.  
 
El delegat del rector per als estudiants es refereix a les beques menjador. 
Indica que la Comissió Assessora de beques es convocarà abans de Falles i 
ho estudiarà, però recorda que la Universitat ha fet un gran esforç amb les 
beques compensatòries.  
 
Respecte de la vaga, el més important és que van explotar bombes de fum 
i la polícia, cridada pels estudiants, no va entrar a les aules i sols demanà 
identificació a alguns estudiants. Opina que no va haver-hi una actuació 
exagerada. Pel que fa a la UPV, dins de la seua autonomia universitària, les 
actuacions depenen d’ella. 
 
D’altra banda, indica, pel que fa al conveni amb l’EMT que tenim un 
conveni signat que rebaixa el preu en quatre euros. A partir d’ací hi ha una 
evident negativa de l’EMT per a altres negociacions.  
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El rector anuncia que el proper Claustre serà prompte. Respecte del 3+2, 
recorda que el decret no obliga i el Ministeri deixa les portes obertes. El 
finançament correspon a la comunitat autònoma i tenim les obligacions 
transferides. Altra cosa és l’escenari restrictiu que patim. Per tant, el 
rebuig al decret s’ha plasmat, però el govern estatal no ha de fer res. 
 
Finalment agraeix el comentari d’Héctor Cuenca de solidaritat pel vigilant 
afectat en el dia de la vaga.  
 
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. 
 


