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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 31 de març de 2015, a les 9’50 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban Morcillo 
Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, 
queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat 
de València. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis de Grau i 
Política Lingüística: Isabel 
Vázquez Navarro 
 
Vicerector de Polítiques de 
Formació i Qualitat Educativa: 
Ramón López Marín. 
 
Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Guillermo Palao 
Moreno 
 
Vicerectora de Sostenibilitat i 
Planificació: Clara Martínez 
Fuentes. 
 
Vicerectora  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 
 
Vicedegà Fac. Medicina i 
Odontologia:  Luis Aparicio Bellver 
 
Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
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Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
 
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 
 
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. 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. 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. Economia: Pilar Catalán 
Cercós 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS CADE: Carlos Javier López 
Benedi 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
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Representant Consell Social: 
Francisco Puchol-Quixal  i de 
Antón 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 

 
President Junta PDI : Amat 
Sánchez Velasco  
 
Coordinador AGE: Jordi Caparrós 
Gutiérrez 
 
Convidats: 
 
Director Institut Confuci: Vicent 
Andreu Besó 
 
Absències justificades: 
 
PDI Fac. Física: Enric Josep Valor 
Micó 
 
PDI ETSE.: José Rafael Magdalena 
Bendicto 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 3 de març 
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.  
 
Intervenen la degana de la Facultat de Dret, el degà de la Facultat de 
Ciències Sociales i Jesús Olavarría per presentar modificacions que són 
acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 46/2015. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 3 de març de 2015, amb les modificacions següents: 
 
. A la pàgina 23, en el segon paràgraf del punt 12 de 
l’ordre del dia afegir que: “Per al curs 2015/2016 els 
centres podran flexibilitzar l’aplicació dels criteris per 
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avançar convocatòria, d’acord amb els criteris que hagen 
aplicat fins ara.” 
. A la pàgina 26, el paràgraf 5 es redacta així: “Se sotmet a 
votació la proposta amb la modificació acceptada de l’art. 
7.1…..” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector coomunica el condol dels membres del Consell pel traspàs de 
Vicente José Isach Alvarado, tècnic especialista de Jardineria del Jardí 
Botànic.  
 
 A continuació dóna la benvinguda i l’enhorabona als membres següents 
elegits o reelegits en les eleccions celebrades als diferents centres: 
 
. Elena Olmos Ortega, degana de la Facultat de Dret. 
. Jesús Alcolea Banegas, degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació. 
.  Esther Alba Pagán, degana de la Facultat de Geografia i Història.  
. Carles Padilla Carmona, degà de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació.  
. Vicent Soler i Marco, degà de la Facultat d’Economia.  
. Vicent Añó Sanz, degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport. 
. Manuel Monfort Pañego, degà de la Facultat de Magisteri. 
. Julio Fernández Garrido, degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia. 
 
En l’apartat de felicitacions, transmetre la felicitació: 
 
. El Dr. Pau Rausell Köster, professor del Departament d’Economia 
Aplicada, per formar part del Consell Social de la Cultura de Catalunya (nou 
òrgan consultiu, aprovat pel govern català el novembre de 2014). 
 
. El Sr. Julio García Guerrero, doctorant, per guanyar el segon premi 
nacional de Dret Sanitari per la seua obra El Consentiment informat en 
l’àmbit penitenciari. 
 
. L’IFIC i la Facultat de Física per estar presents, un any més, en els 
masterclasses internacionals en Física de Partícules, una iniciativa 
organitzada pel Grup Internacional de Divulgació en Física de Partícules 
(IPPOG) on participen deu mil estudiants de 42 països i dos cents centres 
de recerca en les sessions desenvolupaes els dies 10 i 25 de març. 
 
. Les sis seleccions esportives de la Universitat de València (fútbol 7, rugbi 
i bàsquet femenins, voleibol, futbol sala i rugbi masculins) per proclamar-se 
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campiones autonòmiques en el Campionat Autonómic d’Esport Universitari 
(CAEU) i representaran la institució acadèmica en el Campionat d’Espanya. 
 
. El Dr. Luis Ramón Domingo Asensi, catedràtic del Departament de 
Química Orgànica, pel seu nomenament com a Fellow de la Royal Society 
of Chemistry britànica. Aquesta és la màxima categoria que  s’aconsegueix 
dins d’aquesta prestigiosa societat científica, fundada pel 1841, a la qual 
s’accedeix després de la realització d’una avaluació curricular dels mèrits 
de recerca de cada candidat.  
 
. El Sr. Alejandro Gaita Ariño, investigador de l’ICMOL i el Dr. Gustau Camps 
Valls, professor del Departament d’Enginyeria Electrònica, per rebre 
beques Consolidator Grant depenent del programa marc Horitzó 2020, del 
Consell Executiu de Recerca, destinades a afermar nous grups de recerca 
en la frontera del coneixement.  
 
. El Dr. Andrés Cervantes Ruiperez, professor del Departament de 
Medicina, el Dr. José Vicente Bagán Sebastián, catedràtic del Departament 
d’Estomatologia i el Dr. Federico Pallardó Calatayud, catedràtic del 
Departament de Fisiologia, per rebre el reconeixement a la seua tasca 
investigadora en salut i biomedicina juntament amb altres setze 
professionals de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.  
 
. El Dr. Felipe Querol Fuentes, professor del Departament de Fisioteràpia i 
al seu grup d’investigadors en col·laboració amb la Unitat d’Hemostàsia i 
Trombosi de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, per rebre el premi 
europeu en recerca en Hemofilia ASPIRE, atorgat per la companyia 
biomèdica Pfizer en la convocatòria 2015, per la seua demostració que la 
pràctica d’exercici físic mitjançant jocs interactius com els videojocs, pot 
millorar la condició física als pacients amb hemofilia i, per tant, incrementar 
la qualitat de vida d’aquest grup de malalts.  
 
. El Dr. Jenaro Talens Carmona, catedràtic del Departament de Teoria dels 
Llenguatges i Ciències de la Comunicació, pel seu nomenament com a 
Doctor Honoris Causa per la Universitat de Playa Ancha de Valparaiso de 
Xile. 
 
Amb motiu de publicacions, felicita els membres de la comunitat 
universitària següents: 
 
. Els investigadors de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia 
Evolutiva, que han participat en la recerca que mostra com el metabolisme 
alterat de la microbiota intestinal contribueix a agreujar la salut de 
pacients amb VIH, la Dra. Amparo Latorre Castillo. Mª José Gosalbes Soler, 
tècnica mitjana d’investigació, el Dr. Andrés Moya Simarro, l’investigador 
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Jorge Francisco Vázquez Castellanos, treball publicat en Mucosa 
Immunology, del grup editorial Nature. 
 
. El Dr. Juli Peretó Magraner,  professor del departament de Bioquímica i 
Biologia Molecular i l’investigador Manuel Porcar Miralles, per la seua obra 
Synthetic Biology, from iGEM to the artificial cell, amb una revisió crítica 
sobre l’estat actual de la biologia sintètica i de les possibilitats futures de 
fabricar vida al laboratori. 
 
. Al grup d’investigadors liderat per la professora ajudant del Departament 
de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, Dra. Lucia Teresa Hipólito Cubedo, 
pel descobriment d’un nou mecanisme clau per a tractar el dolor crònic 
inflamatori que ajudaria a reduir les dosis de fàrmacs necessàris per als 
tractaments, conclusions publicades en la revista PAIN (International 
Association for the study of pain). 
 
A continuació, el rector informa que s’ha signat el conveni per a renovar la 
col·laboració conjunta per tal de doblar la quantitat pressupostada per a 
premiar l’esforç d’estudiants excel·lents amb dificultats econòmiques. 
 
En l’apartat de reunions i actes, comunica que hi ha tingut lloc els 
següents: 
 
. Reunió de la Comissió Permanent del Consell d’Universitats, a Madrid. 
Afegeix que s’ha publicat el decret sobre règimen de PDI i l’ordre única de 
la Conselleria d’Educació sobre beques i ajudes.  
. Reunions de diferents Patronats de Fundacions de la Universitat de 
València: Activitats Musicals, Sud-Nord, Martínez Guerricabeitia, Parc 
Científic, Fundació General i ADEIT. 
. Jornada d’Internacionalització dels Postgraus, al saló d’actes de l’edifici 
Rectorat, amb assistència del director general d’Universitats, Estudis 
Superiors i Ciència.  
. Visita del conseller Moragues a les instal·lacions de l’Institut de Robòtica 
de la Universitat de València.  
. Acte de presentació Programas de Becas para Jóvenes en Empresas en 
col·laboracó amb les cinc universitats de València, a l’Ajuntament de 
València.  
. Lliurament del premi de la Federació Espanyola de Malalties Rares 
(FEDER) presidit per la Reina Letizia, a la vicerectora d'Estudis de Grau i 
Política Lingüística de la Universitat de València, Isabel Vázquez i al degà 
de la Facultat de Medicina i Odontologia, Federico Pallardó. L'acte, celebrat 
amb motiu del Dia Mundial de les Malalties Rares, va tenir lloc en el Senat. 
La FEDER premia així la introducció per part de la UV d'una assignatura 
optativa de malalties rares, de 4,5 crèdits -fruit del conveni marc signat 
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per la Universitat de València i FEDER-, en el grau en Medicina i 
Odontologia de la Universitat de València. 
. Actes en commemoració del dia Internacional de la Dona, lliurament de la 
primera edició del premi Olga Quiñones als millors treballs finals de màster i 
final de grau estudis de dones i per la igualtat de gènere i a continuació va 
tenir lloc la conferència La visibilitat de la dona en la Universitat de 
València, a càrrec de la catedràtica d’Història Moderna, Dra. Isabel Morant 
Deusa. 
. Acte d’homenatge al Sr. Carlos Pascual de Miguel, a l’ADEIT. 
. Desena Jornada de la Càtedra de Filosofia i Ciutadania Josep Lluís Blasco: 
Liberalisme polític i conflicte de valors, a la Sala de graus de la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l’Educació.  
. Acte del Desè aniversari de FISABIO-Oftalmologia Mèdica, al FOM amb 
presència del president de la Generalitat.  
. Sisena reunió del Consejo de Gestión de la RED (Fundación Triptolemos) 
que es va celebrar a València, a la sala de juntes de l’edifici de La Nau. 
. Assitència a la presentació de la Cámara de Comercio de España para los  
empresarios de la Comunitat Valenciana, amb assistència del president de 
la Càmera de Comerç d’Espanya. 
. Recepció de membres de la Comissió Executiva de la CdCUE a l’edifici La 
Nau. 
. Acte solemne del lliurament dels premis extraordinaris de doctorat del 
curs 2013/2014, al Paranimf. 
. Convocatòria a la comunitat universitària d’un minut de silenci a les 
portes d’aquest edifici en record de les persones que van perdre la vida a 
l’accident aeri als Alps francesos. 
. Roda de premsa de la presentació Informe indústria Vall d’Albaida, 
l’Alcoià, el Comptat i la Foia de Castalla, a la sala de juntes.  
. Inauguració oficial del nou edifici del Campus d’Ontinyent de la Universitat 
de València.  
. Lliurament de premis de la Fundació Carmen Izquierdo Besante Monzó, als 
millors estudiants de primer curs i graduats. En l'acte de reconeixement, 
presidit per la vicerectora d'Estudis i Política Lingüística, Isabel Vázquez i 
amb la presència dels degans i deganes de les facultats a les quals han 
pertangut o pertanyen els estudiants premiats, s'han lliurat quatre premis 
als millors estudiants de primer i de finalització de grau corresponents a 
quatre grans àrees acadèmiques (curs 2013-2014). Els guardonats són: 
Rubén Sancho Portolés, de Matemàtiques (en l'àrea de Ciències, Enginyeria 
i Arquitectura); Francesc Xavier Duart Contreras, de Psicologia (Ciències 
de la Salut); Joaquín Barceló Orgiler, d'Història de l'Art (Arts i Humanitats); 
i Iván Navarro Flores, de Comunicació Audiovisual (Ciències Socials i 
Jurídiques). Els premiats per ser els millors expedients de fi de Grau son: 
Marcos Solera Diana, de Matemàtiques (Ciències, Enginyeria i 
Arquitectura), Alba Rodríguez Juan, de Psicologia (Ciències de la Salut); 
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Josep Escrig Rosa, d'Història (Arts i Humanitats); i Fernando Molinero 
Revert, de Dret (Ciències Socials i Jurídiques). 
 
 
Finalment informa que més de tres mil estudiants de batxillerat de la 
comarca de La Safor han visitat l’estand de la Universitat de València 
durant la quinzena fira de l’estudiant de Gandia, que es va tancar el 
proppassat divendres. Aquest estand ofereix informació detallada sobre 
els estudis que es poden cursar, han trobat informació tant dels diferents 
graus i postgraus que poden cursar als tres campus, com de les notes de 
tall necessàries per accedir-hi. A més, enguany s’ha comptat amb la 
presència dels representants del campus d’Ontinyent i del grau 
d’Infermeria que explicava als alumnes de manera detallada els continguts 
dels seus estudis.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Farmàcia anuncia que acaba el seu període 
com a degana i vol acomiadar-se de l’equip de govern i de la resta de 
membres del Consell de Govern. Afegeix que per a d’ella ha estat un plaer 
treballar junts per la Universitat de València i resta a disposició de tothom 
al Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.  
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau informa que a hores d’ara s’estan 
fent les visites dels comités d’avaluació externs de màsters i avui es 
coneix que 25 màsters tenen informe favorable. Recorda que és en 
l’apartat de l’avaluació de qualitat del Docentia on no assolim la 
qualificació màxima.  
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de l’oferta del curs acadèmic 2015/2016 
(OCA). 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’OCA de 
grau i postgrau corresponent al curs 2015/2016 i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Indica que aquesta oferta es va informar favorablement i per unanimitat en 
la Comissió d’Estudis de Postgrau i en la Comissió de Professorat, que així 
mateix va revisar l’informe del Servei de Política Lingüística i l’informe del 
Servei de Recursos Humans PDI al voltant de la proposta de grups, en 
funció de la previsió de matrícula. Assenyala que el nombre de grups que 
s’oferta en cada titulació és coherent i està en sintonia amb la previsió de 
matrícula per al proper curs, tenint en compte la matrícula del curs actual i 
del curs anterior, per tal de fer una previsió dels alumnes que passaran al 
proper curs. Afegeix que els serveis implicats han fet un treball minuciós 
per tal d’aplicar coherentment els recursos disponibles.  
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En les àrees que tenen superàvit, s’ha tingut més flexibilitat en el 
manteniment de grups, per tal que on hi haja més recursos docents, hi 
haja una docència de grups més reduïts. 
 
Pel que fa a l’assignació de docència a àrees afins, s’ha avançat un poc 
més, segons el catàleg d’àrees afins que es va aprovar en aquest Consell 
de Govern i l’assignació de docència que han fet les diferents CAT. Les 
assignatures de caràcter general, s’han distribuït de forma que les àrees 
amb més recursos, tinguen més docència. El mateix criteri s’ha aplicat a la 
distribució de Treballs de fi de grau i de màster. 
 
El tema de la promoció dels ajudants doctors en àrees amb superàvit és 
important, ja que acaben el seu contracte. Espera solucionar-ho amb una 
reassignació de docència en funció del balanç docent de les àrees. Aquest 
tipus de professorat necessita una autorització de Conselleria per a 
promocionar a la categoria de contractat doctor interí. Per tant, hem de 
presentar un balanç docent on es justifique que aquestes places són 
necessàries. No es pot sol·licitar la promoció sense tenir aquest balanç 
equilibrat i adequat. Indica que s’ha reunit amb degans i deganes i amb els 
centres implicats per tal que treballen en el sentit de redistribuir les 
assignacions docents en aquestes àrees afins. 
 
Li consta que les CAT, els centres i les comissions han treballat molt per 
presentar aquesta proposta d’OCA el més equilibrada possible. Per tant, 
manifesta el seu reconeixement per aquesta implicació i bona voluntat 
perquè la Universitat de València camine cap a un millor equilibri i ho fa 
extensiu al Servei de Recursos Humans PDI, així com al Servei de Postgrau 
que han treballat en l’elaboració de la proposta d’OCA per al curs 
2015/2016. 
 
A continuació fa referència a l’oferta de docència en valencià. Agraeix el 
treball meticulós i detallat del Servei de Política Lingüística, del seu 
director que ho va exposar a la Comissió de Professorat i de la vicerectora 
d’Estudis de Grau i Política Lingüística, seguint el pla d’increment de 
docència en valencià aprovat per aquest Consell de Govern. 
 
Indica que es presenta una oferta que s’ha treballat molt bé i reconeix 
l’esforç i flexibilitat cap a les titulacions que no han aconseguit l’objectiu, 
però han treballat per millorar la seua oferta en valencià. Afegeix que s’ha 
treballat amb els diferents centres per a ajustar-se al pla d’increment de la 
docència en política lingüística.  
 
A la Comissió de Professorat es va solucionar el cas d’algunes titulacions 
que no arribaven al mínim establert i ara, ja estan en condicions de tenir 
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una docència adequada. Segons l’informe del SPL s’incrementa un 10% la 
docència en valencià en totes les titulacions. Tenim 14 titulacions que han 
aconseguit la igualtat lingüística i 15 que encara no ho han aconseguit, 
però estan avançant en aquesta direcció. L’objectiu és que les titulacions 
que no compleixen els requísits, almenys, no retrocedisquen. Per tant, en 
aquests moments, sols en les titulacions de Medicina i de Filosofia falten 
hores que hauran de ser impartides en valencià.  
 
Pel que fa a l’OCA per grups i subgrups, el que queda pendent hi és el que 
consta en l’informe del Servei de Recursos Humans PDI.  
 
Indica que, a més a més, hi ha dos aspectes que s’han de tenir en compte. 
Pel que fa al doble grau en Ciències Polítiques i Sociologia, hi ha 
assignatures amb una baixa matrícula, igual que una docència en anglès del 
grau d’Educació Social. Informa que si en el curs 2015/2016 es manté 
aquesta baixa matrícula, s’hauria d’eliminar el grup i redistribuir els 
estudiants. 
 
Pel que fa al màster de Professorat en Educació Secundària, hi ha pendent 
l’assignació de docència a professorat afí. Hi ha departaments amb 
professorat amb un curriculum adequat per donar aquesta formació i hem 
d’aprofitar-lo i completar la seua docència evitant fer contractacions 
addicionals. Alguns centres van manifestar a la Comissió de Professorat 
que tenien professorat capacitat i, per tant, es faran les gestions escaients 
per incorporar-los per a impartir docència en aquest màster.  
 
Finalment indica que es proposa l’aprovació de l’OCA condicionada amb el 
que diuen els informes dels serveis de Política Lingüística i de Recursos 
Humans PDI, i la incorporació de professorat afí al màster de Professorat 
en Educació Secundària, així com la redistribució de docència en àrees 
afins en les titulacions que han d’equilibrar els seus recursos docents. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Alejandro Aguilar intervé respecte del doble grau de Ciències Polítiques-
Sociologia. No li sembla clara la proposta.  
 
El degà de la Facultat de Química agraeix la intervenció de la vicerectora i 
recorda que la Facultat ha fet el seu treball i que és respectuós amb el 
treball de les diferents CAT. 
 
Santiago Renard indica que a la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació hi ha una proposta de supressió de tres grups en lloc de dos, 
que es diu en la documentació, i que en el cas de Lingüística hi ha una 
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contraproposta que s’hauria acceptar. Pel que fa a Llatí I, hi ha errors en 
els números lliurats i confia que es mantinguen els grups. 
 
Vicente Horcas pregunta quina és la situació dels contractats doctors, 
respecte de les àrees afins.  
 
El degà de la Facultat d’Economia manifesta la seua satisfacció perquè 
l’OCA de la Facultat estiga correcta i vol deixar constància de l’opinió 
d’alguns professors sobre el fet que hi ha pocs mitjans per afavorir la 
docència en valencià. Demana més ajudes per part de la Universitat de 
València.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació felicita els 
equips de la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat i de la 
vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística pel treball que han fet. 
D’altra banda, demana que no se suprimisca l’assignatura de Llatí I, ja que 
té una matrícula de 465 estudiants i una desviació positiva, i pel que fa a 
l’assignatura de Lingüística, sembla que la situació és clara. 
 
Jesús Olavarria reconeix que la Universitat de València té una excel·lent 
vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat, però opina que hauriem 
de mirar més enllà de l’OCA de cada any i que els criteris per a ordenar els 
ensenyaments haurien de ser reals. Els superàvits i els dèficits, de 
vegades, s’han creat en atenció a les situacions conjunturals que ens 
ocasionen perjudicis, ja que la qualitat de l’ensenyament es veu 
restringida. Sol·licita que s’elaboren uns criteris atenent no sols al balanç 
docent, sinó també a la qualitat de l’ensenyament. 
 
Pel que fa a la docència en valencià, reconeix l’esforç de centres i 
departaments, però hi ha centres que estan superats i en alguns casos 
s’aten la docència en valencià en base a favors personals. Opina que és el 
moment d’establir incentius per al professorat, encara que siguen 
simbòlics i no sols per al valencià, sinó també per a l’anglès, ja que es crea 
un problema, sobretot quan observem que els grups en valencià s’omplin 
quan es tanquen els grups en castellà. 
 
Jordi Caparrós intervé en el sentit contrari a Jesús Olavarria, ja que segons 
l’informe del Servei de Política Lingüística, hi ha titulacions que no 
compleixen la docència en valencià, sobretot en el grau de Ciències 
Gastronòmiques, que és una titulació nova i des del primer moment 
s’haurien de cumplir les exigències de coneixement mínimes. A més, també 
s’incompleix la normativa interna d’usos lingüístics. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials intervé respecte de la doble 
titulació de Ciències Polítiques i Sociologia, Indica que no afecta al nombre 
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de places i tant des de la Facultat de Dret com des de la Facultat de 
Ciències Socials s’està intentant fer grups específics. En algun cas hi ha 
baixa matrícula, però considera que els grups són necessaris per a tenir 
una oferta raonable.  
 
Pel que fa a l’oferta lingüística, a la Comissió de Professorat va assistir  
Rafael Castelló, director del Servei de Política Lingüística, que va explicar el 
sentit de la política lingüística, el bilingüisme i la necessitat de tenir 
capacitació per entendre en les dues llengües oficials i, si cal, en una 
tercera, com és l’anglés. Opina que aquesta és la línia que cal seguir. 
També va plantejar-hi que, per a centres i departaments amb problemes, 
es poden fer plans específics per buscar solucions. Els suggereix que 
s’acollisquen a aquesta planificació. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història s’afegeix a les felicitacions 
i agraïments i demana la reassignació de la docència assignada de forma 
global, en lloc d’assignatures concretes. 
 
Laura Peris fa referència a la docència en valencià, que no compleix la 
normativa i distingueix entre la docència teòrica i la pràctica. Demana que 
la Universitat supervise i concedisca els mitjans necessaris perquè hi haja 
una docència de qualitat.  
 
Santiago Renard opina que el tema de la docència en valencià és complicat 
i ens hauriem de plantejar altres requísits per a la contractació de noves 
places. S’exigeix el nivell B2, però aixó no garanteix la qualitat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat agraeix les 
intervencions. Pel que fa a la doble titulació esmentada,  no hi ha canvis en 
l’oferta respecte de l’any anterior, però per al proper curs, encara que 
l’oferta és la mateixa, hem d’estar atents a l’evolució de la matrícula.  
Contesta al degà de la Facultat de Química que el que es presenta és un 
informe que orienta cap als aspectes que cal subsanar en funció dels 
criteris de l’OCA que s’aprovaren en Consell de Govern. 
Contesta a Santiago Renard que en aquest informe es planteja el que és 
pendent i es comprovaran les dades respecte de les assignatures de 
Lingüística i Llatí I. 
Pel que fa a la intervenció de Vicente Horcas, indica que els ajudants que 
acaben el seu contracte en aquest curs (fins al 30 d’agost de 2015) ja 
tenen autoritzada la promoció i quan acaben el seu període passaran a ser 
professors contractats interins. Per als que acaben el contracte en el curs 
2015/2016, una vegada aprovada l’OCA i confirmat el reequilibri en les 
àrees de coneixement amb superàvit, es demanarà l’autorització a 
Conselleria de la promoció per a tots i totes els que finalitzen el seu 
contracte al llarg del curs 2015/2016 perquè a mesura que acaben el seu 
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contracte puguen passar a contractats doctors interins. Per a 
l’autorització, la Conselleria d’Educació ens demana les necessitats 
docents que tenim. 
Respecte de la petició de suport al professorat per a donar la docència en 
valencià, li consta que s’han ofertat cursos, tutories, etc. i s’han donat 
tota classe de facilitats i de segur que el Servei de Política Lingüística serà 
sensible a l’ampliació de cursos per tal de complir amb el pla d’increment 
de docència en valencià. 
Pel que fa a la intervenció de Jesús Olavarria, planteja una reflexió. Els 
criteris d’OCA s’aproven cada any, però no podem perdre de vista que 
tenim uns límits legals per a ampliar la plantilla i també econòmics. Opina 
que no hem d’anar cap a la visió que tot el professorat pot impartir tot, 
però en el cas de las assignatures bàsiques, de branques de coneixement i 
altres obligatòries, com el TFG o les pràctiques externes, podem ser més 
flexibles i, per tant, que les àrees afins amb superàvit tinguen més 
docència assignada. En coherència i ètica, hauriem de veure el professorat 
que tenim en les diferents àrees de coneixement que poden ser afins per a 
impartir altres matèries. Hem de treballar per a mantenir la qualitat 
docent, però també hem de ser sensibles al professorat que tenim, que de 
vegades, està molt preparat per a impartir assignatures bàsiques i 
generalistes, així com docència en el màster de Professorat d’Educació 
Secundària per la seua formació. És partidària d’avançar en aquesta 
direcció i utilitzar els recursos disponibles, ja que tenim límits per a les 
contractacions i cal prioritzar. En la mesura que hi haja més recursos, es 
podrà atendre a més necessitats i reconeixement de la docència. 
 
Respecte de la docència en valencià en el grau de Ciències 
Gastronòmiques, cal tenir en compte que no està totalment implantat, sols 
implantem el primer curs. 
 
Contesta a la degana de la Facultat de Geografia i Història que li sembla 
perfecte la reassignació global que ha plantejat i li dóna les gràcies.  
 
Finalment, concreta la proposta a votar: Aprovar l’OCA condicionada a la 
reassignació de les hores que falten en Medicina i en Filosofia en el que fa 
referència a la docència en valencià; a la redistribució de docència en àrees 
afins per part de la Facultat de Biologia; a la reassignació global en 
Geografia i Història; a la revisió de dades de matrícula de Filologia, i de les 
àrees afins en les Facultats de Fisioteràpia, i d’Infermeria i Podologia i, 
finalment, a l’assignació de professorat afí en el màster de Professorat en 
Educació Secundària. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 41 
vots a favor, 4 en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 47/2015.  
“1. Aprovar l’Oferta de grau i postgrau de la Universitat 
de València, corresponent al curs acadèmic 2015/2016, 
que s’adjunta com a annex, condicionada a la utilització 
de recursos de les àrees afins per les àrees deficitàries, tal 
com s’indica en l’informe tècnic del Servei de Recursos 
Humans PDI. Així mateix, queda condicionada a les 
correccions indicades en l’informe del Servei de Política 
Lingüística. Ambdos informes s’adjunte com a annex. 
 
2.  Delegar en la Vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat les modificacions posteriors, de les quals 
informarà al Consell de Govern.” Annex I. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi d’àrea de coneixement.  
 
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. La Comissió de Professorat, d’acord amb la normativa, ho ha 
informat desfavorablement mentre es mantinga la situació de dèficit de 
l’àrea de coneixement de Biologia Cel·lular. Afegeix que la sol·licitud del 
professor és coherent amb el seu currículum, però genera dèficit i el 
departament ha indicat que caldria una plaça estructural més. A més l’àrea 
de Fisiologia ja té superàvit. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Dulce Contreras pregunta quina és la raó que al·lega el professor per a 
demanar aquest canvi. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta que es deu a 
la investigació que porta a terme. 
 
Maria José Lorente agraeix la vicerectora el treball que ha fet i entèn els 
criteris, però aquest professor ha desenvolupat la seua tasca investigadora 
vinculat al Departament de Biologia Funcional i Antropologia Física des del 
començament, encara que està adscrit al Departament de Biologia 
Cel·lular i Parasitologia. No aprovar la sol·licitud de canvi suposa una 
pèrdua important d’infraestructura, investigació i docència en valencià. 
Entèn la solució, però vol deixar constància que suposa una pèrdua 
important quant a criteris i qualitat de docència.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que les dues 
àrees han de treballar com afins i veurem com funciona, però cal tenir un 
informe favorable del departament que, de moment, no hi és.  
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Se sotmet a votació la proposta de denegació. La votació es fa a mà 
alçada i per 29 vots a favor, cap en contra i 9 abstencions, es pren l’acord 
següent: 

ACGUV 48/2015. “No aprovar la sol·licitud del professor 
Enrique Lanuza Navarro de canvi d’àrea de coneixement 
de l’àrea de Biologia Cel·lular del Departament de 
Biologia Cel·lular i Parasitologia a l’àrea de Fisiologia del 
Departament de Biologia Funcional i Antropologia Física, 
mentre es mantinga el dèficit del Departament de Biologia 
Cel·lular i Parasitologia.” 

 
Punt 5. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acdèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Totes les sol·licituds tenen informe favorable dels 
departaments corresponents, tret de la sol·licitud de Pau Alonso-
Monasterio Fernández per considerar el departament que suposa un 
greuge comparatiu als llicenciats en Geografia, ja que la professora no és 
llicenciada en aquesta titulació. Però l’AVAP l’ha concedit l’acreditació per 
impartir docència. Sembla una incoherència que tinga informe positiu de 
l’AVAP i negatiu del departament. La interessada va fer al·legacions i de 
nou, l’informe del departament va ser negatiu. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 49/2015.  
“ 1. Concedir venia docendi als professors que tot seguit 
s’esmenten per impartir docència al centre adscrit Florida 
Universitària, durant el curs acadèmic 2014/2015: 
. Carlos Justo Bezos Daleske. Per a a impartir: Mòdul I. 
Innovació Empresarial (màster en Innovació i 
desenvolupament de projectes de negoci). 
. José Juan Esteve Taboada.  Per a impartir; Treball fi de 
màster (màster en Innovació i desenvolupament de 
projectes de negoci). 
 
2. No concedir venia docència a la professora Pau Alonso-
Monasterio Fernández per a impartir: Geografia del 
Turisme en Espanya, al centre adscrit Florida 
Universitària, pels motius argumentats en l’informe del 
Departament de Geografia que s’adjunten com a annex.” 
Annex II. 
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Punt 6. Aprovació, si escau, de contractes de llicències.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Cientifica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 50/2015.  
1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que els drets 
de explotació del Programari amb títol “Web-Kit para el 
cálculo del impacto económico del patrimonio”, registrat a 
la Universitat de València, dels quals és titular la 
Universitat de València en un 100%, no són necessaris per 
a la defensa o millor protecció de l'interés públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació del Programari 
esmentat en el punt anterior, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a annex.” Annex III. 

 
ACGUV 51/2015.  
1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que els drets 
de explotació del Sistema de Simulació amb títol 
“Simulador de Fórmula 1”, dels quals és titular la 
Universitat de València en un 100%, no son necessaris per 
a la defensa o millor protecció de l'interés públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació del Sistema de 
Simulació esmentat en el punt anterior, d'acord amb el 
contracte que s'adjunta com a annex”.Annex IV. 

 
Punt 7. Modificació, si escau, de reglaments de règim intern de 
departaments. 
 
La secretària 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 
modificacions per tal d’adequar els reglaments de règim intern al 
reglament marc i tots tres tenen informe favorable de la Comissió 
d’Estatuts i de l’Assessoria Jurídica. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
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ACGUV 52/2015. “Modificar el Reglament de règim 
intern del Departament de Comptabilitat de la Universitat 
de València, d’acord amb el text que  s’adjunta com a 
annex.” Annex V. 

 
ACGUV 53/2015. “Modificar el Reglament de règim 
intern del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya 
de la Universitat de València, d’acord amb el text que  
s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
ACGUV 54/2015. “Modificar el Reglament de règim 
intern del Departament de Zoologia de la Universitat de 
València, d’acord amb el text que s’adjunta com a annex.” 
Annex VII. 

 
Punt 8. Modificació, si escau, del reglament d’execució pressupostària, 
2015. 
 
El gerent presenta les propostes de modificació i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
tracta de la modificació de l’art. 8.5, com a conseqüència de la implantació 
de la comptabilitat analítica, d’una errada en el percentatge de retenció de 
l’IRF, de la modificació de les tarifes del Laboratori d’Investigació en 
Economia Experimental per tal de donar major modulació i finalment, de la 
modificació de les tarifes de l’Observatori Astronòmic.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 55/2015. “Modificar el Reglament d’execució 
pressupostària per al 2015, d’acord amb la proposta que  
s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 

 
Punt 9. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta la proposta per a autoritzar la 
signatura del conveni marc amb la Provincia de España de la Compañía de 
Jesús per a la cessió temporal de la Col·lecció de Ciències Naturals P. 
Ignacio Sala a la Universitat. Afegeix que es tracta de la reformulació d’un 
conveni anterior i s’han negociat condicions molt favorables per a la 
Universitat de València. Indica que a hores d’ara tenim vint-i-dos 
col·leccions i  anuncia que en el curs 2017/2018 es farà una exposició 
amb els millors peçes. 
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A continuació el vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta les 
propostes de dos convenis de col·laboració. De primer, el conveni amb 
l’Oficina del Consell Internacional de Llengua Xinesa per a establir un 
institut Confuci. Indica que tan sols hi ha sis instituts Confuci a Espanya i 
felicita l’estratègia d’internacionalització de la Universitat de València. 
Proposa la renovació del conveni i presenta una memòria d’activitats. 
Afegeix que el conveni inicial no ha passat pel Consell de Govern degut a 
una claúsula de confidencialitat, però ara, és convenient i oportú per tal de 
donar compliment al que disposa la Llei de Transparència. 
 
De segon, el conveni amb la Universitat Complutense de Madrid per a 
enfortir el Reial Col·legi Complutense. Es tracta de col·laborar amb la 
Universitat de Harvard i comporta una inversió de 150.000 euros anuals 
que ens revertirà després. Les dues primeres aportacions estan garantides 
mitjançant el Campus d’Excel·lencia. Hi ha un informe dels Serveis Jurídics 
que adverteix que aquesta inversió comporta una modificació 
pressupostària i accepta els seus suggeriments. 
 
Finalment, agraeix la vicerectora de Sostenibilitat i Planificació la seua 
disponibiitat i col·laboració en aquest assumpte.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta la proposta del 
conveni amb l’empresa Clave Mayor. Proposa una inversió de sis mil euros 
per any. 
 
Finalment, la secretària general presenta la proposta de conveni amb 
l’editorial Tirant lo Blanch. Es tracta d’un conveni marc de coordinació i 
col·laboració en activitats docents formatives, en preparació de matèries 
jurídiques i posada en marxa d’activitats culturals i de caràcter científic.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Héctor Cuenca intervé sobre la proposta de conveni amb l’empresa Clave 
Mayor, indica que aquesta és una empresa del tipus que va contribuir a 
l’origen de la crisi econòmica que patim, amb la compra d’hipoteques 
sense garanties, entre altres actuacions. Ha buscat informació i el seu 
president va ser responsable de risc en el Banc de Navarra i el va portar a 
la seua fallida. Aquesta empresa invirteix en empreses farmacèutiques i en 
empreses d’equips militars i de seguretat. Pregunta què és el que busca la 
Universitat de València amb aquest tipus de convenis.  
 
Alejandro Aguilar intervé sobre la proposta de conveni per a establir 
l’Institut Confuci. Indica que s’oposa a la seua renovació i a la relació amb 
l’Institut. El professor José Elias Esteve, de l’Institut de Drets Humans va 
denunciar el genocidi del govern xinés i opina que signar aquest conveni és 
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una forma de fer propaganda al govern xinés i la seua continua vulneració 
dels drets humans. Proposa una reflexió sobre el fet de signar un conveni 
amb un país com aquest.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials pregunta al voltant de la 
proposta de conveni relatiu a Col·legi Complutense a la Universitat de 
Harvard i l’objecte de la inversió per part de la nostra Universitat, si ens 
revertirà totalment o parcial i com es farà la inversió en la resta d’anys. Pel 
que fa al conveni amb l’empresa Clave Mayor, li preocupa el que s’hi ha 
plantejat.  
 
José Landete indica que, pel que fa a la proposta de conveni amb 
l’editorial Tirant lo Blanch, la redacció li sembla confusa i demana 
aclariment sobre les activitats docents formatives i com poden afectar a la 
Facultat de Dret.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació assenyala, pel 
que fa a la renovació del conveni amb l’Institut Confuci, que vol donar el 
seu punt de vista com a professor de filologia i representant de la 
Facultat. L’Institut té la seua seu a la primera planta de l’edifici de la 
Facultat i és un referent per a la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació i per a la Universitat de València. Dels sis instituts que hi ha a 
Espanya, el de València va ser el segon i no ha parat de créixer. Si parlem 
de l’ensenyament del xinés, tenim un minor a la Facultat i estem estudiant 
la possibilitat d’un major, nou, d’estudis orientals. És una possibilitat a cost 
zero. Respecte dels comptes de l’Institut, han estat supervisades pel 
vicerector d’Economia i Infraestructures, la qual cosa ofereix una garantia, 
i sobre la conveniència estratègica o política d’aquest conveni, li sembla 
que són més els avantatges que els inconvenients i, a més a més, ens obre 
la porta a totes les universitats xineses. 
 
Contesta a Alejandro Aguilar que entén les seues reticències, però aquest 
conveni no es fa amb el govern xinés, sinó d’universitat a universitat. Es 
tracta de fer acords institucionals i culturals.  
 
El degà de la Facultat d’Economia està d’acord amb la intervenció anterior 
i subratlla que les estretègies d’internacionalització són molt importants 
per a la Universitat i en aquest sentit, l’Institut Confuci també és 
estratègic i li dóna el seu suport. Pel que fa a la proposta de conveni amb 
la Universitat Complutense, pregunta quin significat té per al nostre 
professorat i estudiantat. Finalment, sobre el conveni amb l’empresa  
Clave Mayor, opina que hem de tenir una visió més global, ja que és 
fonamental que la Universitat jugue la basa de tenir relacions creixents 
amb el món empresarial, que és un punt molt important d’empleabilitat en 
aquests moments.   
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El president de la Junta de PDI indica que, pel que fa al conveni amb Clave 
Major, efectivament cal buscar mecanismes per al finançament, però no 
amb qualsevol. Planteja els seus dubtes sobre la conveniència d’associar el 
nom de la Universitat amb algunes empreses i sobre les persones que hi 
són darrere d’elles.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Comunicació dóna les gràcies al 
intervinents pel seus comentaris i aportacions. Entèn els comentaris sobre 
el conveni al voltant de l’Institut Confuci, però cal tenir en compte que 
tota la seua trajectòria, és d’activitats exclusivament en l’àmbit lingüístic i 
cultural. El que és valent és portar una iniciativa com aquesta i sotmetre-la 
a la consideració del Consell de Govern. En l’estratègia 
d’internacionalització de la nostra institució, Xina i tota l’àrea del Pacífic és 
molt important i el que fem és propiciar una iniciativa científica i cultural 
en altres universitats. 
 
Pel que fa a la proposta de conveni amb la Universitat Complutense de 
Madrid, la inversió es justifica en la realització d’activitats i jornades en 
l’àrea de Boston i en la participació en la convocatòria de movilitat dels 
nostres estudiants, ja que actualment si no hi ha conveni, no hi ha 
movilitat i també en investigació en postgraus. Respecte a la inversió de la 
resta d’anys compromesos, dependrà de la disponibilitat pressupostària de 
cada any. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica indica que no coneix la 
persona esmentada en la intervenció d’Héctor Cuenca, però sap que 
l’empresa Clave Mayor té experiència en el camp i el conveni ha estat 
revisat per l’OTRI i pel Parc Científic. Altres universitats, com la UPV ja ho 
han signat. Es tracta d’un conveni marc i sols tenim el compromís de 
col·laboració.  
 
La secretària general aclareix, pel que fa al conveni amb l’editorial Tirant lo 
Blanc, que no es tracta de docència oficial, sinó altre tipus de cursos que 
pot impartir l’institut de Drets Humans.  
 
Alejandro Aguilar indica que no vol entrar en demagogia, però sembla que 
la llengua és un instrument per difondre la cultura de Xina.  
 
El president de la Junta de PDI insisteix que seria bo saber si la Universitat 
de València vol associar el seu nom amb l’empresa Clave Mayor.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica afegeix que, des del punt 
de vista tècnic, els informes emesos no han presentat objeccions. 
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El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que el fet que altres 
universitats hagen signat el conveni, no significa res, però cal tenir en 
compte la valoració de les relacions que hem tingut amb les societats de 
capital de risc. 
 
El rector concreta que la proposta de conveni amb la Pronvíncia d’Espanya 
de la Companyia de Jesús no ha tingut observacions per part dels 
membres del Consell. Per tant, ho sotmet a consideració dels membres del 
Consell que, per assentiment, prenen l’acord següent: 
 

ACGUV 56/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Provincia de España de la 
Compañía de Jesús i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
IX. 

 
A continuació, el rector sotmet a votació la proposta del conveni respecte 
de l’Institut Confuci i fa constar que autoritzar la signatura del conveni no 
significa votar a favor de l’actuació del govern xinés. La votació es fa a mà 
alçada i per 35 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció, es pren l’acord 
següent: 
 

ACGUV 57/2015. “Autoritzar la signatura de la renovació 
del conveni de col·laboració entre l’Oficina del Consell 
Internacional de Llengua Xinesa i la Universitat de 
València. Estudi General, per a establir un institut 
Confuci, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 
 

Igualment, sotmet a votació la proposta del conveni amb la Universitat 
Complutense de Madrid, La votació es fa a mà alçada i per 39 vots a favor, 
cap en contra i 4 abstenció, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 58/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat Complutense de Madrid 
i la Universitat de València. Estudi General, per a enfortir 
el Real Colegio Complutense, el text del qual s’adjunta com 
a annex.” Annex XI. 

 
A continuació sotmet a votació la proposta de conveni març amb 
l’empresa Clave Mayor i afegeix que la Universitat té un paper instrumental 
en aquest conveni, que és un pont de comunicació entre l’empresa de 
capital de risc i el Parc Científic al qual li traslladarà les inquietuds ací 
manifestades. La votació es fa a mà alçada i per 32 vots a favor, 5 en 
contra i 5 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 59/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració interinstitucional entre l’empresa 
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Clave Mayor S.G.E.C.R. S.A. i la Universitat de València. 
Estudi General,  el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XII. 

 
Finalment, el rector sotmet a votació la proposta de conveni amb 
l’editorial Tirant lo Blanc. La votació es fa a mà alçada i per 39 vots a 
favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 60/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració “La cultura dels drets” entre 
l’editorial Tirant lo Blanch i la Universitat de València. 
Estudi General,  el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XIII. 

 
Punt 10. Torn obert de paraules.  
 
El degà de la Facultat de Química planteja dos precs: des de fa una 
setmana està rebent correus electrònics i escrits de diferents instituts 
públics de batxillerat queixant-se que hi ha negociacions amb la Generalitat 
per modificar els horaris de les assignatures de Física i Química a la baixa i 
això golpeja també a les Facultats de Física i de Química. Demana que la 
Universitat faça gestiones o es manifeste perquè els horaris del batxillerat 
continuen tal com fins ara. 
 
D’altra banda, fa referència a l’altre prec que consisteix a insistir en la seua 
petició de tenir al Campus de Burjassot-Paterna, un servei mèdic per les 
vesprades. 
 
Santiago Renard demana que s’estudie el nou reglament sobre condicions 
de contractació de professorat, sobretot dels requísits per a contractar 
ajudants doctors, ja que sembla que ha desaparegut el perfil docent i 
investigador. Demana que aquestes places tinguen, de nou, perfil. 
 
El secretari de la Facultat d’Infermeria i Podologia planteja uns 
suggeriments en l’àmbit de la logística del consell de govern. Demana que 
les bombolles d’aigua siguen d’altre material diferent al plàstic, que és 
molt contaminant i que s’introduesca fruïta, tal i com recomana la Clínica 
Nutricional. 
 
Jesús Olavarria prega al rector que felicite individualment als directors i 
secretaris de màsters per la seua encomiable tasca. 
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa afegeix que en 
la gestió dels màsters hi ha dos grups de persones amb responsabilitat; els 
directors i els membres de la Unitat de Qualitat. D’altra banda, com a 
complement de la intervenció del degà de la Facultat de Química, recorda 
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que ell es va oferir al secretari autonòmic d’educació, com a vicerector, 
per a liderar un grup de treball per tal d’assessorar sobre la LOMQE. Fa dos 
mesos va sol·licitar una entrevista i no ha rebut cap resposta. 
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau contesta Jesús Olavarría que les 
felicitacions es fan automàticament, quan acaba el procés. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat fa un aclariment a 
Santiago Renard. El perfil de les places d’ajudants doctors es va llevar per 
acord del Consell de Govern amb informe favorable, quasi per unanimitat, 
de la Comissió de Professorat i, a més, no es va qüestionar en Mesa 
Negociadora perquè es va considerar que eren places d’accés i es devien 
emprar barems, flexibilitat i mèrits preferents. 
 
Recorda a tots els representants de centres que tinguen en compte que 
les convocatòries de places hauran d’eixir a començaments de juny, que 
els nous barems els ha d’aprovar prèviament el Consell de Govern i que  els 
han d’elaborar les juntes de centre, a més de ser informats per la comissió 
tècnica i el comité d’empresa.  
 
Finalment, el rector desitja a tothom unes bones vacances de Pasqua. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
13,00 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 
 


