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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 28 d’abril de 2015, a les 9’17 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 
 
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 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Secretària Fac. Dret: Lourdes 
Ferrando Villalba 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
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Degà Fac. Farmàcia:Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
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. 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. 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: 
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 
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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 justificades 
 
Vicerectora d’Estudis de Grau i 
Política Lingüística: Isabel 
Vázquez Navarro 
 
PDI ETSE: José Rafael Magdalena 
Benedicto 
 
PDI Fac. Física: Enric Josep Valor 
Micó 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 31 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. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 61/2015. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 31 de març de 2015.” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector manifesta el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
següents membres de la comunitat universitària: 
 
. Mauricio Contreras del Rincón, professor associat del departament de 
Didàctica de la Matemàtica de la Facultat de Magisteri. 
. Ana Maria López Serrano, personal d’administració i serveis de la Facultat 
d’Economia.  
 
A continuació, dóna la benvinguda al recentment elegit nou degà de la 
Facultat de Farmàcia, Dr. Juan Carlos Moltó Cortés, que substitueix la Dra. 
Teresa Barber Sanchis, a la que agraeix la seua tasca. 
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D’altra banda, informa que l’acte d’obertura del proper curs 2015/2016 
serà divendres, 11 de setembre de 2015. 
 
En l’apartat de les felicitacions, felicita: 
 
. L’Institut de Física Corpuscular (IFIC), centre mixt UV-CSIC, per obtenir la 
distinció “Severo Ochoa”, corresponent al programa de centres 
d’excel·lència que regeix la Secretaria d’Estat de R+D+I.  L’IFIC rebrà un 
milió d’euros anuals durant quatre anys i se suma als divuit centres 
d’excel·lència en edicions anteriors.  
 
. Les quatre empreses biotecnològiques valencianes Imegen, Biópolis, 
Lifesequencing, IVI Recerca, situades al PCUV, per ser considerades com a 
empreses amb major volum de facturació, segons el rànquing sectorial 
d’empreses, sector CNAE7211 Recerca i Desenvolupament Experimental 
en Biotecnologia, elaborat per la consultora Elinforma.  
 
. Maria Teresa Simon Méndez, tècnic superior d’edicions i publicacions, al 
Servei de Publicacions de la Universitat de València, per rebre la distinció 
del gremi de llibrers en el 50è aniversari de la Fira del Llibre de València, 
pel seu treball a favor del llibre i la lectura i per al seua trajectòria 
professional vinculada a aquesta Fira. 
 
. Ángeles Faus Golfe, investigadora de l’IFIC (IFIC-CSIC-UV), pel seu 
nomenament com a presidenta del Comité tècnic que dirigeix la 
instal·lació de proves d’acceleradors ATF2, depenent del laboratori KEK, a 
Japó. 
 
. José Antonio García Sáez, investigador de l’institut de Drets Humans de 
la Universitat de València, per guanyar el premi Luis Diez del Corral, que 
atorga el Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals d’Espanya. El prestigiós 
premi li ha sigut concedit per la seua tesi doctoral Pau, política i dret 
internacional. Una contraposició entre el pacifisme polític de Hans Kelsen i 
el realisme polític de Hans J. Morgenthau, que ha dirigit la professora i 
investigadora del l’Institut de Drets Humans, Cristina García Pascual.  
 
. Gonzalo Abellán, investigador dirigit pels catedràtics Eugenio Coronado 
Miralles i Hermenegildo García, per la seua recerca desenvolupada a 
l’Institut de Ciència Molecular (ICMOL) que permet la generació de 
materials multifuncionals amb diverses capacitats, com ara, respondre a 
estímuls tèrmics, canviar de color, ser magnètics i presentar un moviment 
en l’escala de micres, com a conseqüència d’una variació en l’estructura 
molecular, recerca publicada en la revista “Chemical Science”. 
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. Salvador Garrigues Mateo i Miguel de la Guardia Cirugeda, catedràtics de 
Química Analítica, per la publicació del llibre “Handbook of Mineral 
Elements in Food” en l’editorial americana Wiley Blackwell. Els dos 
investigadors, al capdavant d’un consorci integrat per 25 grups de recerca 
de deu països, han compilat en 33 capítols, els aspectes nutricionals i 
analítics corresponents a la presència d’elements minerals en aliments. 
 
A continuació el rector informa que s’ha signat el conveni amb la Caixa 
Popular per a la esponsorització de l’organització i realització de cursos 
formatius i conferències del programa Unisocietat. 
 
Recorda que el proppassat dia 16 es va fer l’homenatge al Paranimf de la 
Universitat de València, en record de la professora i directora del Servei 
d’Extensió Universitària, Cristina Civera. 
 
D’altra banda, comunica que a la Feria del Llibre es va presentar el llibre 
Historia de las Españas, dels professors Joan Romero i Antoni Furió. 
 
Així mateix, a l’edifici La Nau, es va lliurar el setzè premi Vicent Ventura de 
la Universitat de València, amb l’assistència del rector de la Universitat 
Jaume I. 
 
Finalment, indica que a la Facultat de Medicina i Odontologia ha tingut lloc 
la 41èna Assemblea General d’Aministia Internacional.  
 
Punt 3. Aprovació, si escau, d’expedient d’extinció d’estudis de màster.  
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
En primer lloc, presenta el màster interuniversitari en Migracions. El motiu 
de l’extinció és que cal una revisió de la memòria i, a més, es vol fer un 
canvi en les universitats que participen. Es proposa la supressió d’aquest 
expedient i iniciar els tràmites per a l’elaboració d’una nova memòria. No 
es tracta d’una extinció total, ja que no suposa l’abandó del màster per 
part de la Universitat.  
 
A continuació presenta l’expedient de supressió del màster universitari en 
Gestió i Promoció del Desenvolupament Local, que es va implantar al curs 
2009/2010. L’òrgan responsable és l’IDOCAL. La situació actual requereix 
d’un canvi substancial en el plantejament d’estratègies i  instruments per 
al desenvolupament local. Proposa l’extinció del màster i indica que s’està 
treballant en iniciar un nou expedient. 
 
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 62/2015. “Aprovar els expedients de supressió 
dels ensenyaments dels següents màsters universitaris: 
 
. MU internacional en Migracions/International master in 
Migration studies, per la Universitat de València, 
Université Catholique de Lille i per Haute École 
Spécialisée de la Suïsse Occidental. 
. MU en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local, 
per la Universitat de València. 
 
d’acord amb els informes que s’adjunten com a annex.” 
Annex I. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, d’inici d’expedient d’elaboració de nous plans 
d’estudi de màster i composició de CEPE. 
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
La proposta prové del departament de Dret Penal, que serà l’òrgan 
responsable. El professorat participant és dels Departaments de Dret Penal 
i Dret Processal. Aquesta petició té la seua justificació en la demanda 
reiterada de molts estudiants de la Facultat i també professors que 
consideren que són necessaris més continguts de dret penal per 
compensar la reducció de la llicenciatura al grau. El departament opina que 
aquest màster podria ser una subsanació de la mancança d’eixos  
coneixements. A més, donaria una formació per a preparar oposicions a 
fiscal i és indubtable l’interés social que té en aquest moment. No hi ha 
cap màster universitari d’aquest caràcter en l’estat espanyol, a diferència 
d’altres universitats europees. 
 
L’objectiu és la formació d’especialistes en la matèria per tal de 
desenvolupar les seues tasques a nivell professional i també per a  accedir 
al doctorat. Es nodrirà d’estudiants de la nostra universitat i d’estudiants 
iberoamericans. La demanda es veuria afavorida perquè es proposa una 
pasarel·la amb el màster d’Advocacia, la qual cosa permetria tenir una 
doble titulació en un temps relativament curt. S’oferten 40 places i pel 
que fa a la viabilitat, els departaments que intervenen són Dret Penal, que 
assumirà 32 crèdits i el de Dret Processal i Administratiu, amb 18 crèdits, 
a més del treball de fi de màster amb 10 crèdits que es repartirien 
proporcionalment. 
 
Per a compensar aquesta inversió en recursos de l’àrea de Dret Penal, es 
deixarien d’impartir dos grups en Criminologia i es reduiria la seua 
participació en les assignatures de Dret. A més a més, compta amb dos 
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professors emèrits i amb la col·laboració del departament de Dret 
Financer.  
 
Finalment comunica la proposta de membres de la CEPE.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 63/2015. “Aprovar l’inici de l’expedient 
d’elaboració de la nova memòria de verificació del màster 
universitari en Dret Penal, i la composició de la 
corresponent Comissió d’elaboració del seu pla d’estudis 
(CEPE) : 
 
. Dr. Juan Carlos Carbonell Mateu (catedràtic) 
. Dr. José Luis González Cussac (catedràtic) 
. Dra. Angeles Jareño Leal (professora titular) 
. Dra. Margarita Roig Torres (professora titular) 
. Dr. Javier Jiménez Portea ( professor titular) 
. Sra. Carmen Sales Mondragó (Estudiant) 
. Sra. María Teresa Ros Salvador (PAS).” 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de modificació de memòries de verificació 
d’estudis de doctorat.  
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Afegeix que l’ORM és el departament d’Estomatologia i presenta una 
proposta de modificació al Verifica del programa de doctorat en 
Odontologia, per tal que s’incloga com a criteri de requísit específic 
d’accés el estar en possessió del títol de graduat/a o llicenciat/da en 
Odontologia o en Medicina d’almenys, 300 crèdits.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.   
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 64/2015. “Modificar la memòria de verificació 
del programa de Doctorat en Odontologia, d’acord amb la 
documentació que s’adjunta com a annex.”Annex II. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de sol·licituds de promoció de personal 
docent i investigador de la Universitat de València, curs 2015/2016. 
 
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 
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de València. La Comissió de Professorat va informar favorablement, per 22 
vots a favor, totes les promocions i hi ha dues al·legacions per part dels 
serveis jurídics, una referent a la promoció a TU i altra a la de contractat 
doctor. 
 
En primer lloc presenta la promoció d’ajudant doctor a contractat doctor 
interí. Es tracta dels ajudants que acaben el seu contracte en el curs 
2015/2016, i cal l’autorització de Conselleria, que ja està demanada i 
espera que es confirme prompte. 
 
S’ha presentat una sol·licitud de Laura Lorente Prieto que demana que, 
pel que fa a la finalització del seu contracte, no es tinga en compte el 
període de baixa per malaltia. 
 
També hi ha sol·licituds condicionades a l’obtenció de l’acreditació, que 
estan incloses en la promoció, pendents de la seua acreditació, i 
professorat que ja ha sol·licitat la promoció encara que el seu contracte 
no acaba en el 2015/2016. En aquest cas queden exclosos d’aquesta 
promoció perquè no compleixen els requísits.  
 
A continuació presenta la promoció dels ajudants a ajudants doctors. S’ha 
demanat a Conselleria autorització per als ajudants que acaben el seu 
contracte i per als que no ho acaben, però hi són en àrees deficitàries. 
Aquesta petició es fa extensiva per als que estan pendents de la lectura 
de la tesi i per als que encara no han sol·licitat l’acreditació. Afegeix que 
en aquests darrers casos, cal posar atenció perquè poden ser 
problemàtics. 
 
Pel que fa a l’assignació de professorat contractat doctor segons la taxa 
de reposició, seran 15 places, 3 places són per a titular d’universitat, a les 
que podran accedir els contractats doctors. En la taula de la documentació 
hi ha 14 places i una al·legació de la professora Maria José Bertomeu. La 
seua acceptació està condicionada a l’informe de l’Assessoria Jurídica. En 
cas de no atendre’s, entraria en la llista la plaça número 15. 
 
Respecte de la promoció de contractats doctors a titulars d’universitat, 
són tres places assignades en funció dels criteris aprovats pel Consell de 
Govern. Els que no es poden promocionar és perquè no reuneixen els 
requísits. Hi ha un professor que ha demanat que es reconega el seu 
període com a titular interí i està pendent de l’informe dels serveis jurídics, 
encara que no implica modificació de les places assignades.  
 
Finalment, presenta la promoció de dues places de titular d’universitat a 
càtedra d’universitat. 
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Resta pendent la sol·licitud als departaments dels perfils i tribunals de les 
places i també els barems que es tractaran en un proper Consell de 
Govern. Indica que les promocions haurien d’estar publicades en la primera 
setmana de juny. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 65/2015. “Aprovar les sol·licituds de promoció 
del personal docent i investigador de la Universitat de 
València, corresponent al curs 2015/2016, que s’adjunten 
com a annex.” Annex III. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de revisió de plantilla de PDI (confirmació, 
transformació i amortització de places vacants). 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Afegeix que la Comissió de Professorat ho va informar 
favorablement per 21 vots. Els criteris emprats són el balanç docent de la 
plantilla estructural de l’àrea de coneixement en cas de dèficit o si el 
superàvit és inferior o igual al 5% de l’OCA assignada a l’àrea de 
coneixement, i com a criteri complementari, el percentatge de professorat 
major de 60 anys i el nombre d’ajudants doctors per tal de rejovenir la 
plantilla.  
 
S’ha intentat atendre les sol·licituds dels departaments sobre 
manteniment de places vacants o minoracions de places a la figura 
d’ajudant doctor, sempre que hi haja un balanç negatiu i s’han amortitzat 
quan hi havia superàvit o era superior al 5% de l’OCA assignada.  
 
Alguns departaments demanen minorar plaçes a ajudant doctor perquè  
volen rejovenir la plantilla i tenen personal acreditat a contractat doctor. 
Altres, demanen el manteniment de les places vacants. L’any passat ja es 
va atendre a aquest criteri perquè el fet de procedir a minorar o suprimir 
places, ha suposat que en els departaments que han tingut jubilacions en 
diferents anys, han perdut places de funcionaris. És conscient que són 
places vacants que no es van a convocar i, si hi ha necessitats, s’haurà de 
contractar professorat associat, però l’estructura del departament no 
pateix tant com amb la pèrdua de places permanents. Aquest ha sigut el 
criteri que s’ha seguit i la justificació de les vacants.  
 
D’altra banda, indica que hi ha situacions excepcionals, com ara la del 
departament de Didàctica de la llengua i la literatura, que sol·licita la  
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modificació d’una plaça TEU a una TU. S’ha concedit perquè es complisca 
el nombre estatutari que cal, o sol·licituds per a transformar places 
d’associat estructural en places d’ajudant doctor. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El president de la Junta de PDI planteja una reflexió sobre la confirmació de 
places de funcionaris. En la situació que estem encara pensem amb 
esquemes d’altres temps i cal tenir en compte que les circumstàncies han 
canviat. Fa quatre anys el fet de confirmar una plaça significava que 
s’anava a cobrir, però ara ja no és així i estem configurant una plantilla que 
sols està en el paper i ens porta a seguir altres vies de solució. Opina que 
aquestes places, en el terme d’un any o dos, acabaran transformant-se  
perquè no es poden cobrir.  
 
Dulce Contreras agraeix la vicerectora la informació clara, precisa i 
transparent que ha donat en un tema tan conflictiu i difícil com aquest. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació fa menció a 
l’amortització d’una càtedra del departament de Filosofia. Demana la 
transformació a una plaça d’ajudant doctor, ja que hi ha una jubilació que 
no s’ha computat.  
 
Lluis Villacañas agraeix la vicerectora la informació i el seu suport. Planteja 
el cas del departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. És un 
departament difícil amb un nombre molt baix de professorat funcionari i 
molts associats, la qual cosa justifica la petició. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat dóna les gràcies a tots 
per la tasca per millorar la qualitat del vida dels departaments. 
 
Pel que fa a la intervenció del degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació, el departament de Filosofia té un superàvit de més de 600 
hores i la jubilació esmentada no s’ha contemplat perquè s’ha presentat 
amb posterioritat a la revisió de plantilla. Es farà una valoració quan arribe, 
però de moment, la revisió de plantilla s’ha fet amb les dades que tenim i 
la possible transformació serà en el proper any. 
 
Respecte de la intervenció del president de la Junta de PDI, en la Comissió 
de Professorat ja es va plantejar aquest assumpte. El fet de mantenir una 
plaça vacant és una decisió que es pren durant un any. Opina que les 
decisions s’han de prendre tenint en compte les circumstàncies i cada any 
es revisarà la plantilla.  
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 41 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 66/2015. “Aprovar la revisió de la plantilla del 
personal docent i investigador de la Universitat de 
València (confirmació, transformació i amortització de 
places vacants), que s’adjunta com a annex.” Annex IV. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de criteris per a la determinació de les places 
que es destinaran a l’estabilització d’investigadors/es que hagen finalitzat 
el seu contracte del programa Ramon i Cajal.  
 
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. Segons la taxa de reposició, s’aprovaren quatre places per a 
promoció del personal investigador. Faltava aprovar els criteris, que han 
estat negociats en Mesa Negociadora. Una vegada aprovats els criteris, es 
procedirà a l’assignació, tenint en compte l’antiguitat en el inici de la 
contractació i la data de la certificació I3. Es farà el més semblant possible 
a les contractacions del personal docent.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia pregunta si el personal 
investigador té assignació docent. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acdèmica i Professorat li contesta que poden 
impartir fins a 60 hores de docència, però són personal investigador.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials pregunta si aquesta docència 
computa en el POD i si consumeix taxa de reposició. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat insisteix que aquest 
personal s’estabilitza en tasques investigadores fonamentalment. Recorda 
que aquests quatre investigadors provenen d’un acord anterior 
d’estabilització de set investigadors que hi són a la Fundació General. Es va 
sol·licitar a Conselleria i ho va informar desfavorablement, ja que havien 
d’estar inclosos en la taxa de reposició. Atès que la llei ho permet, el 15% 
equival a quatre professors que s’incorporaran en la mesura que la llei ho 
permeta i es tindrà en compte la docència que imparteix el personal 
investigador en formació i comptarà en el balanç docent. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 43 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 67/2015. “Aprovar els criteris per a la 
determinació de les places que es destinaran a 
l’estabilització d’investigadors/es que hagen finalitzat el 
seu contracte del programa Ramon i Cajal, que 
s’adjunten com a annex.” Annex V. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública del personal 
docent i del personal investigador de l’any 2015, en aplicació de la taxa de 
reposició d’efectius.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Es tracta d’aprovar l’oferta d’ocupació per a la seua publicació 
que inclou 2 càtedres d’universitat, 3 titularitats d’universitat, 15 places 
de contractats doctors i 4 d’investigadors doctors, que es cobriran 
mitjançant concurs públic. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (44 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 68/2015.  
“ Primer.- Aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública de la 
Universitat de València, per a l’any 2015, que comprèn les 
places dels cossos docents universitaris, de professorat 
contractat doctor i d’investigador doctor/investigadora 
doctora, que tot seguit s’esmenten, que se convocaran a 
concurs a l’empar de l’autorització prevista en l’art. 21.1, 
apartats 2.j) i 3 de la Llei 36/2014, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015: 
 
. Dues places de catedràtic/a d’universitat. Forma d’accès: 
concurs. 
. Tres places de professor titular/professora titular 
d’universitat. Forma d’accès: concurs. 
. Quinze places de professorat contractat doctor. Forma 
d’accès: concurs. 
. Quatre places d’investigador doctor/investigadora 
doctora. Forma d’accès: concurs. 
 
Segon.- D’acord amb el que disposa l’art. 70.2 de l’Estatut 
Bàsic de l’empleat públic, el termini màxim per a la 
convocatòria dels corresponents processos selectius és de 
tres anys, a comptar des de la publicació d’aquesta Oferta 
d’Ocupació Pública en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana. “ 
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Punt 10. Aprovació, si escau, de relació de llocs de treball de PDI.  
 
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 aquesta relació de llocs de treball no inclou les 
promocions anteriorment aprovades, que s’inclouran en una propera 
aprovació de RLT. Aquesta proposta és fins al gener de 2015. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (43 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 69/2015. “Aprovar la relació de llocs de treball 
del personal docent i investigador de la Universitat de 
València, que s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, dels criteris per a atendre situacions 
cojunturals de plantilla i reduccions de docència durant el curs 
2015/2016. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Afegeix que la Comissió de Professorat ho ha informat 
favorablement per unanimitat. A continuació presenta les novetats del 
document, especialment el que fa referència a un número de crèdits 
concedits al centre per reconeixer millor la tasca del professorat que 
col·labora en la gestió. Indica que es revisarà cada any i que els centres 
hauran de comunicar la persona, la gestió i la reducció per tasques de 
gestió. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Manuel Claver opina que també s’haurien de tenir en compte el 
nombre de les titulacions assignades al centre.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació planteja, 
respecte del reconeixement dels directors de màsters universitaris, la 
revisió dels directors o directores que tinguen més de 24 de crèdits. 
 
Jesús Olavarria pregunta si hi ha alguna raó per a reduir dues vegades la 
docència d’un càrrec acadèmic i si hi ha algun professor que tinga menys 
de 80 hores de docència. 
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El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport demana 
que en l’apartat 3.5 de reducció de docència per tasques de gestió, la 
data es prolongue fins al 30 de maig. 
 
El degà de la Facultat d’Economia reconeix que la proposta és un pas 
endavant, però no el definitiu i planteja, des de la perspectiva de la seua 
Facultat, que els problemes dels centres grans són diferents i perquè la 
gent no se senta desbordada ha demanat que els directors i directores de 
màsters es consideren càrrecs acadèmics.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que 
efectivament és un pas i continuarà traballant en la mesura del possible, 
pel reconeixement més i millor de les tasques que fa el professorat. Pel 
que fa a la intervenció del degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport, no li sembla bé la proposta de la data del 30 de maig 
perquè s’han de valorar les incidències. Proposa que siga el 20 de maig. 
 
Respecte de la proposta de considerar altres indicadors, primer hem de 
veure com funciona i a partir de l’avaluació pertinent, fer els canvis 
correponents. Pel que fa als directors de màsters de més de 24 hores, ja 
està contemplat a la proposta i prefereix deixar-lo com està. Sobre la 
reducció de docència doble en els càrrecs acadèmics és un acord de 
Consell de Govern que va considerar que la reducció que hi havia era 
insuficient, però si es considera oportú, es pot tornar a valorar, encara que 
és partidària que es considere així. Finalment indica que 80 crèdits és el 
mínim que el professorat ha d’impartir.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (46 vots a favor), es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 70/2015. “Aprovar els criteris per a atendre 
situacions conjunturals de plantilla i reduccions de 
docència, durant el curs 2015/2016, que s’adjunten com a 
annex.” Annex VII. 

 
Punt 12. Modificació, si escau, del reglament de càrrecs acadèmics 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. Afegeix que no s’incorpora cap càrrec acadèmic nou. La 
Comissió de Professorat ho va informar favorablement per unanimitat, i la 
Comissió d’Estatuts també, però els serveis jurídics fan una al·legació que 
s’accepta.  
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Es proposa una millora en la reducció de la figura de la Síndica de Greugues 
equivalent a la figura del degà o degana (130 hores) i la supressió del 
càrrec de vicedirector del Centre Internacional de Gandia. També 
s’incorpora i millora el coordinador de grau (10-35 hores) i el coordinador 
de pràctiques externes (10-30 hores). 
 
Es modifica la reducció docent dels directors de departament que 
arroseguen una gestió de places conjunturals superior a altres 
departaments que gestionen plaçes de professor associat equivalents a 
places a temps complet, sempre que estiga consolidat eixe volum de 
places que atenen necessitats estructurals a tres anys. 
 
Finalment, indica que a la disposició transitòria s’aplica el mateix que als 
departaments no estatutaris mentre es mantinga aquesta situació.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (42 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 71/2015. “Modificar el reglament de càrrecs 
acadèmics de la Universitat de València, aprovat l’1 de 
desembre de 2009 (ACGUV 225/2009) i modificat el 19 
d’abril de 2011 (ACGUV 99/2011), que s’adjunta com a 
annex.” Annex VIII. 

 
Punt 13.  Aprovació, si escau, de criteris d’assignació de càrrega docent 
de tutorització de TFG, TFM i pràctiques externes.  
 
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 proposta es justifica per la manifestació de degans i 
deganes i directors i directores de CAT de la dificultat per gestionar els 
treballs de fi de grau, de fi de màster i de pràctiques externes. Es pretèn 
donar ferramentes i arguments per comptar amb professorat qualificat per 
a tutoritzar els treballs. Aquests criteris se sotmetran a la valoració dels 
centres i el proper any es veurà com han funcionat. La Comissió de 
Professorat ha emès informe favorable.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jesús Olavarria fa referència al punt 2 del document i opina que es poden 
produir disfuncions.  
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José Manuel Claver intervé en el mateix sentit, ja que sembla que es tracta 
d’una obligació. 
 
Luis Antolín agraeix el tractament d’aquest assumpte en el Consell de 
Govern.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que el 
document té errades que cal corregir.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials li sembla bé redactat. El 
departament pot considerar altres elements, però es marca una línia 
respecte a la desafectació del professorat en la tutorització. 
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria pregunta si els 
professors que imparteixen assignatures bàsiques també han de dirigir 
treballs de fi de grau.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat opina que és necessari 
posar uns mínims, ja que en cas contrari ens podem trobar amb 
professorat sobrecarregat. És partidària que cap professor quede exclós, 
però els departaments poden prendre decisions. Recorda que sols es 
podran tutoritzar els treballs de fi de grau, quan les àrees de coneixement 
tinguen assignades aquesta docència.  
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
Jesús Olavarria entèn les intervencions, però insisteix que el professor que 
imparteix docència de TFG no necessàriament coneix el grau i seria bo 
recollir-lo, deixant certa flexibilitat al departament perquè prenga decisions 
sobre la seua organització, ja que sembla que el redactat és massa rígid. 
 
 Santiago Renard no entèn l’obligació de docència en els treballs de fi de 
grau i opina que hi ha més inconvenients que avantatges, ja que la càrrega 
docent de les assignatures, de vegades, suposa les hores de dedicació 
completa d’un professor i si, a més, ha d’assumir la docència de TFG, ho ha 
de fer per damunt de la seua dedicació o compartir-la. 
 
José Manuel Claver pregunta si quan es parla de professorat amb docència 
TFG, es refereix a tot el professorat i planteja el cas d’un professor 
associat amb docència en tres graus diferents, pregunta si ha d’impartir 
tres TFG, com a mínim.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials contesta Jesús Olavarria que el 
departament pot prendre decisions, però sobre el mínim no és pot 
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negociar perquè no funcionaria la norma. El departament ha de marcar les 
prioritats i pot fer reassignacions de docència. 
 
La secretària de la Facultat de Dret opina que aquests criteris solucionen 
les patologies que hi ha. Està d’acord amb la intervenció de Jesús Olavarria 
i no li sembla bé imposar situacions a departaments que no tenen 
problemes. Proposa que s’afegesca: … “sempre que ho aconselle el 
correcte funcionament del departament”. Finalment demana flexibilitat  
per a aprofitar l’experiència d’algunes persones i per a respectar l’obligació 
de docència.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia opina que és imprescindible 
marcar el mínim i el màxim i que tot el professorat ha d’implicar-se en els 
treballs de fi de grau. 
 
El president de la Junta de PDI opina que la normativa intenta regular 
aquestes situacions. No es tracta de resoldre els problemes dels 
departaments, sinó de les titulacions. El compromís amb la docència ha de 
ser total, però també s’ha de prevenir l’excessiu compromís d’alguns 
professors. 
 
Francesc Gadea planteja una situació que es dóna, sobretot en els treballs 
de fi de màster, que se’ls assigna un tutor, que delega la seua tasca i 
acaba impartint el TFM un estudiant de doctorat. Demana que es 
previnguen aquestes situacions. 
 
Jesús Olavarria indica que la universitat té experiència en aquests 
assumptes i a la fí, opina que aquesta norma no es complirà i els 
departaments hauran de solucionar els problemes. Opina que ha d’haver-hi 
flexibilitat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que es tracta 
de criteris per a ajudar a les titulacions i departaments a resoldre 
problemes. L’objectiu no és crear problemes on no n’hi ha. La tutorització 
dels treballs de fi de grau o de fi de màster està dins del POD i si un 
professor associat té docència en tres titulacions, dependrà de la decissió 
del departament i del POD.  
 
Aclarides aquestes qüestions, sembla que tots els membres del Consell 
estan d’acord que cal posar límits mínims i màxims i pregunta a Jesús 
Olavarria i la secretària de la Facultat de Dret si són partidaris d’afegir 
alguna cosa que permeta incorporar al professorat implicat en la titulació. 
 
La secretària de la Facultat de Dret opina que s’hauria de posar sempre 
que la càrrega docent ho permeta i que no hi haja raons rellevants que 
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justifiquen prendre altres mesures per a l’organització de la docència del 
departament. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat proposa que al punt 2 
del document s’afegesca… “i motivadament així ho aconselle la correcta 
organització de la docència del departament”. 
 
El president de la Junta de PDI opina que també s’hauria de modificar el 
punt 1.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri opina que la norma és necessària, però 
la Facultat té molts associats i és molt complicat. Proposa afegir:  sempre 
que no es contradiguen els acords de les CAT o de les Juntes de Centre. 
 
Santiago Renard assabenta que els problemes són pràctics, no teòrics i 
opina que funciona millor el repartiment de docència respectant les 
carácterístiques de la titulació i del departament que hi ha fins ara. No li 
veu sentit al canvi i li sembla que donarà problemes.  
 
Luis Antolín pel contrari, es manifesta a favor de la norma perquè opina 
que és necessària i beneficiosa. Tal i com està redactada es poden fer 
totes les accions que necessita i li dóna la flexibilitat que cal. 
 
Dulce Contreras opina que es pot aprovar amb l’afegit que ha plantejat la 
vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials opina que aquest debat s’hauria 
d’haver tingut a la Comissió de Professorat. Sap que és una norma que 
porta problemes als departaments, però si s’inclou el que s’ha plantejat 
abans, la norma es fa excepció i l’excepció es fa norma. Aquest assumpte 
s’ha de veure des del punt de vista de la titulació, no pas des del 
departament. Opina que aquesta norma es pot millorar des del punt de 
vista de la titulació, de la CAT, però primer s’ha d’establir. 
 
El degà de la Facultat d’Economia està d’acord amb la intervenció anterior, 
ja que la norma és imprescindible i perentòria, atesos els excessos que 
s’han produït i que cal posar fi. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que cal una 
regularització i el manteniment dels límits, encara que s’hauria de posar 
alguna mena de flexibilitat perquè no es generen problemes. La 
responsabilitat d’organitzar la docència correspon a la CAT i proposa que 
al punt 2 s’afegesca que s’haurà de respectar la correcta organització de 
la docència aprovada per les CAT. 
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S’obre un tercer torn d’intervencions.  
 
Jesús Olavarria prefereix que l’afegit es pose separadament en un apartat 
diferent. 
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria tot i que està 
d’acord amb l’obligació de la docència, opina que es transfereixen 
obligacions de POD a les CAT i no ho entèn. Anuncia el seu vot en contra.  
 
Santiago Renard entèn que no es posarà cap mena d’excepcionalitat per al 
professorat associat i anuncia també el seu vot en contra.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que no es 
poden posar excepcions per al professorat associat i que les CAT són  
responsables d’organitzar la docència de les àrees de coneixement. El 
funcionament d’aquests criteris s’hauran de valorar durant un curs 
acadèmic. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 39 
vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 72/2015. “Aprovar els criteris d’assignació de 
càrrega docent de tutorització de treballs de fi de grau, de 
treballs de fi de màster i de pràctiques externes, que 
s’adjunten com a annex.” Annex IX. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de l’informe anual de gestió de la bústia de 
suggeriments, queixes i felicitacions de la Universitat de València.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Planificació presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que és el segon any que es presenta al Consell de Govern 
per tal de complir amb la llei de transparència. Segons les dades, entèn 
que s’està consolidant l’ús de la bústia. S’han presentat 133 suggeriments 
i fa una anàlisi pormenoritzada de totes les incidències per a millorar el seu 
funcionament. Agraeix la col·laboració de tots els implicats en la gestió. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 73/2015. “Aprovar l’informe anual de gestió de la 
bústia de suggeriments, queixes i felicitacions de la 
Universitat de València, que s’adjunta com a annex.” 
Annex X. 
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Punt 15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa, la vicerectora 
d’Investigació i Política Científica, el vicerector d’Internacionalització i 
Cooperació, el vicerector de Participació i Projecció Territorial, el 
vicerector de Cultura i Igualtat i la secretària general presenten les 
propostes de conveni corresponents a la seua àrea de treball i fan 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI manifesta la seua sorpresa per la proposta 
de conveni amb el CSIC, presentada per la vicerectora d’Investigació i 
Política Científica, tot atenent a les recents relacions amb aquest centre i 
les decisions unilaterals que va prendre pel que fa al tancament de 
l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero. Igualment 
sobre la proposta presentada pel vicerector de Participació i Projecció 
Territorial, amb la Universitat de Zaragoza, demana aclariments per la 
suposada proximitat celtibèrica dels pobles valencians i l’espai territorial. 
 
José Manuel Almerich intervè respecte del conveni presentat per la 
secretària general, per a establir una aliança d’investigació en malalties 
rares. Indica que la Fundació Lluís Alcanyís s’afegeix a aquesta aliança i 
forma part del conveni. 
 
Carles Javier López fa referència al conveni específic amb l’empresa 
Bansalud, presentat pel vicerector d’Internacionalització i Cooperació. 
Indica que és una empresa del Banc de Santander i demana aclariments 
sobre la plataforma en què es concreta, ja que sembla que es tracta d’un 
portal de venda de serveis.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperacó contesta que el servei de 
Bansalud és de caràcter gratuït i no comporta venda de serveis de cap 
tipus. Es tracta d’una possibilitat de formació i de recerca en una 
plataforma digital organitzada pel Banc de Santander. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica contesta que, pel que fa al 
tancament de l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López 
Piñero, la nostra posició és clara, però amb el CSIC tenim molts punts de 
contacte i altres relacions en altres camps, abanda d’aquesta. En principi, 
sempre que un grup d’investigació ens planteja la creació d’una unitat 
mixta, som favorables a portar-la endavant i en eixe contexte es 
desenvolupa la proposta de conveni. 
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El vicerector de Participació i Projecció Territorial contesta el president de 
la Junta de PDI que en el primer punt del conveni es recull la creació d’una 
xarxa d’universitats de la “serrania celtibèrica”. Està d’acord que la 
caràcteristica comuna és l’espai ibèric que formen onze universitats al 
voltant d’un espai definit a nivell estatal i europeu. Opina que és una gran 
oportunitat estar en aquesta plataforma.  
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI recorda que una part de les nostres 
relacions amb el CSIC no van ser molt amables, però això no vol dir que no 
en tingam cap tipus de relació. Pel que fa a l’espai comú de la “serrania 
celtibèrica”, opina que “espai comú” pot significar moltes coses, pero açí 
inventem un espai no no hi és. 
 
El rector subscriu les paraules del president de la Junta de PDI respecte   
de les relacions amb el CSIC, que són complexes però amples i inclouen 
molts aspectes, per exemple, estem en procès de canalitzar i signar un 
conveni amb l’Institut de Biologia de Sistemes del CSIC. Pel que fa al 
tancament de l’Institut d’Història de la Medicina i la Ciència López Piñero, 
l’acord no hi és en cap lloc i encara que la posició de la Universitat de 
València és clara, també ha rebut expressions de malestar del president 
del CSIC. Opina que les dues parts podien haver fet millor les coses i és 
evident que el CSIC té dret a prendre decisions, malgrat els nostres 
desitjos. 
 
Proposa votació separada per als convenis amb el CSIC, amb Bansalud i 
amb la Universidad de Zaragoza.  
 
En primer lloc se sotmet a votació la proposta de conveni amb el CSIC. La 
votació es fa a mà alçada i per unanimitat (38 vots a favor), s’aprova.  
 
A continuació se sotmet a votació la proposta de conveni amb l’empresa 
Bansalud. La votació es fa a mà alçada i per 37 vots a favor, cap en contra 
i 1 abstenció, s’aprova.  
 
Finalment, se sotmet a votació la proposta de conveni amb la Universidad 
de Zaragoza. La votació es fa a mà alçada i per 39 vots a favor, cap en 
contra i 2 abstencions, s’aprova.  
 
La resta de convenis s’aproven per assentiment dels membres del Consell 
de Govern.  
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
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ACGUV 74/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Fundació Save the Children 
i la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XI. 

 
ACGUV 75/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Fundació Aguas de 
Valencia i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.”Annex XII. 

 
ACGUV 76/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
cooperació entre l’Agència Estatal Consell Superior 
d’Investigacions Científiques i la Universitat de València. 
Estudi General, pel que es regula la creació i 
funcionament de la unitat mixta d’investigació anomenada 
Unitat d’Informació i Investigació Social i Sanitària -
UISYS-, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XIII. 

 
ACGUV 77/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació interinstitucional entre la Pontificia 
Universidad Católica del Perú i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XIV. 

 
ACGUV 78/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre la Universidad Nacional de 
Ingenieria (Nicaragua) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XV. 

 
ACGUV 79/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre la de Tolima (Colombia) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 

 
ACGUV 80/2015. “Autoritzar la signatura del 
memoràndum d’entesa entre l’Oficina Europea de Patents 
(OEP), l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior 
(OHMI) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 

 
ACGUV 81/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
entre el Vanderbilt University Medical Center (VUMC) i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVIII. 

 
ACGUV 82/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el Bansalud, S. L. i la Universitat de 
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València. Estudi General, en l’àmbit de la Salut,  el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XIX. 

 
ACGUV 83/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat de Zaragoza i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament social, econòmic i cultural dels territoris 
de la “Serrania celtibèrica”, el text del qual s’adjunta com 
a annex.”Annex XX. 

 
ACGUV 84/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Institut Valencià d’Art 
Modern (IVAM) i la Universitat de València. Estudi 
General, per a cooperar en l’estudi, la recerca, la 
recuperació i la difusió de l’art modern contemporani, el 
text del qual s’adjunta com a annex.”Annex XXI. 

 
ACGUV 85/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, la 
Fundació per a la investigació de l’Hospital Clínic de la 
Comunitat Valenciana Fundació INCLIVA, l’Institut 
d’Investigació Sanitària La Fe, Fundació per a la 
investigació de l’Hospital Universitari i Politècnc La Fe  
de la Comunitat Valenciana, la Fundació per al Foment de 
la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat 
Valenciana Fundació FISABIO, la Fundació de la 
Comunitat Valenciana Hospital General per a la 
investigació biomèdica, docència i desenvolupament de les 
Ciències de la Salut, la Fundació de la Comunitat 
Valenciana Hospital Provincial de Castelló, la Fundació de 
la Comunitat Valenciana Centro de Investigación Príncipe 
Felipe, la Universidad CEU Cardenal Herrera, la 
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), el 
Centro de Investigación Biomèdica en Red, el Consell 
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la 
Universitat de València. Estudi General,, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex XXII. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, de la proposta de constitució de l’associació 
valenciana per a la promoció de projectes d’investigació científica, 
desenvolupament i innovació tecnològica que perseguisquen la millora de 
la qualitat de la vida.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que els socis fundadors, amb aquesta associació, 
pretenen contribuir a la participació de projectes d’investigació. 
 
S’obre un torn d’intervencioins.  
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Jesús Olavarria pregunta quina és l’aportació econòmica de la Universitat 
de València. La vicerectora li contesta que la Universitat aporta 3000 
euros.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (36 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 86/2015. “Aprovar la proposta de constitució de 
l’associació valenciana per a la promoció de projectes 
d’investigació científica, desenvolupament i innovació 
tecnològica que perseguisquen la millora de la qualitat de 
la vida, els estatuts de la qual s’adjunten com a annex.” 
Annex XXIII. 

 
Punt 17. Aprovació, si escau, de contracte d’opció de llicència de patent. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 87/2015.  
“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 de la Patent amb títol “Haptenos, 
conjugados y anticuerpos para el fungicida pirimetanil”, 
registrat a la Universitat de València, 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 l’opció de llicència d’explotació de la Patent 
esmentada en el punt anterior, d'acord amb el contracte 
que s'adjunta com a annex.” Annex XXIV. 

 
Punt 18. Designació, si escau, d’un representant de la Universitat de 
València en la Fundació Valenciaport. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que és una 
fundació orientada a la investigació i promoció d’estudis vinculats al 
trasport marítim i els ports. D’acord amb la documentació,  pertanyem des 
del 2003 i hi ha diversos grups d’investigació vinculats. Es tracta de 
substituir la persona que representa la Universitat de València en aquesta 
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fundació que, per diverses qüestions burocràtiques no ha canviat i segueix 
sent Silvia Barona Vilar. Proposa el vicerector d’Internacionalització i 
Cooperació, Guillermo Palao per a representar la Universitat. 
 
S’obre un torn d’intevencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 88/2015. “Designar el Dr. Guillermo Palao 
Moreno, vicerector d’Internacionalització i Cooperació de 
la Universitat de València, com a representant de la 
Universitat de València en la Fundació Valenciaport.” 

 
Punt 19. Aprovació, si escau, de proposta de comptes anuals de la 
Universitat de València, 2014. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Agraeix el treball a totes les 
persones que tenen capacitat de gestió en l’aplicació del recursos, ja que 
si els comptes són bons es deu a l’esperit de col·laboració i compromís 
del conjunt del personal de la comunitat universitària.  
 
Les dades que es recullen en la proposta de comptes anuals de 2014 són 
bones. Recorda que quan es van tractar les comptes anuals de 2012, va 
dir que eren les pitjores de tota la història de la Universitat de València. El 
2013 va ser millor i el 2014 millor encara, ja que la concurrència dels tres 
elements (Generalitat-Ministeri d’Hisenda-Universitat de València) ha 
permès un sanejament financer dels nostres comptes amb la signatura del 
conveni pel qual es trasllada a la Generalitat Valenciana el deute financer i 
les pòlisses de crèdit. 
 
Pel que fa a les despeses, els comptes reflexen estabilitat, ja que les 
despeses de personal són les mateixes que fa quatre anys, degut a 
l’impacte de la taxa de reposició d’efectius i que no pujen les retribucions. 
El mateix succeeix amb les despeses de funcionament ordinari. En el 2011 
gastarem 53 milions d’euros i en el 2014, 48 milions i s’han reduït les 
despeses financeres.  
 
Pel que fa als ingressos, la subvenció de la Generalitat del 2014 és igual 
que la del 2006. S’han estabilitzat els ingressos per contractes procedents 
de l’art. 83 de la LOU, motivat per la reducció de recursos i la crisi. Els 
ingressos liquidats tenen un grau d’execució per damunt del 100% i, per 
això la Universitat ofereix certa garantia. El grau d’execució de les 
despeses és del 70%. Per tant, tenim una liquidació del 100% de superàvit 
i un romanent de tresoreria negatiu, la qual cosa pot produir que el Consell 
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Social puga bloquejar el nostre pressupost. Per això s’ha aconseguit 
introduir un paràgraf en l’art. 15 de la llei de pressupostos pel qual no 
procedeix que el Consell Social bloqueje el pressupost per motius de la 
crisi. 
 
Respecte dels contractes administratius, fa referència a les empreses 
adjudicatàries de les licitacions, als avals front a institucions públiques, a la 
relació de subvencions rebudes per la Universitat de València, als 
compromisos d’ingressos i a les modificacions pressupostàries i destaca la 
reducció fefaent del nivell d’endeutament i una millora substancial del 
patrimoni. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI agraeix l’esforç de síntesi en la presentació 
del document, però opina que encara hi ha mancances importants, com 
ara, en el tema de l’endeutament on el nivel de credibilitat es baix i cal 
posar cauteles. Altra preocupació és el tema de la subvenció de la 
Generalitat i el que suposa el percentatge de continuada reducció. Són 
assumptes que cal posar en relleu.  
 
D’altra banda, proposa que aquest document vaja acompanyat d’altre més 
accessible per a les persones que no estan acostumades a les xifres. 
 
El gerent indica que, encara que no és habitual intentarà incloure el 
document esmentat. El que intenta és que la informació arribe de forma 
adequada i temporal a la comunitat universitària. Afegeix que la situació de 
la tresoreria ha canviat dràsticament. La Generalitat ja ha dit que no 
rebrem la mensualitat d’abril ni la de maig. Fins a juny no es reprendran els 
lliuraments i, per tant, ens deuran tres mensualitats, creant una situació 
d’incertesa. Aquesta circumstància fa que no millore la situació, encara 
que hi haja exhuberància de tresoreria en aquests moments. 
 
Les universitats valencianes continuem tenint un deute recent i no hi ha 
forma que baixe. 
 
Coincideix amb el president de la Junta de PDI que és preocupant la 
rebaixa de la subvenció de la Generalitat, ja que cada vegada la quantitat 
s’acosta més a les nòmines solament. 
 
Per tant, l’evolució de les comptes de 2014 és positiva, però hi ha 
incertesa respecte del 2015. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (38 vots a favor), es pren l’acord següent:  



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 28 D’ABRIL DE 2015. 
 

-27- 

ACGUV 89/2015. “Proposar al Consell Social l’aprovació 
de la proposta dels comptes anuals de la Universitat de 
València, corresponents a l’exercici econòmic 2014, que 
s’adjunten com a annex.” Annex XXV. 

 
Punt 20. Torn obert de paraules.  
 
Héctor Cuenca manifesta el seu agraïment al delegat del rector per a 
estudiants per la seua ràpida resposta davant els incidents del proppassat 
dijous, que un militant del SEPC va ser increpat per un grup de neonazis i 
ho fa extensiu a la degana de Facultat de Geografia i Història i al cap de 
seguretat, per les seues actuacions.  
 
El degà de la Facultat de Química recorda al rector la seua petició de 
l’anterior Consell de Govern, d’intervenció davant la Conselleria d’Educació 
per tal de retardar l’aplicació de la reducció de docència d’un 15 a un 25% 
en les assignatures de Física i de Química dels instituts d’ensenyament 
secundària per dos motius: que els estudiants arriben a la universitat amb 
deficitaris coneixements en eixes assignatures i perquè es redueixen les 
convocatòries de places de professorat. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica indica que ha estat 
recabant informació sobre l’empresa Clave Mayor, d’acord amb el que es 
va dir al Consell de Govern anterior. La Universitat de Navarra treballa amb 
aquesta empresa des fa anys i no han tingut cap problema, ni tampoc 
incompleixen les normes d’ètica i professionalitat. A més, s’ha fet una 
recera de notícies, però no s’ha trobat cap crítica. Afegeix que també s’ha 
preguntat per Pedro de Álava, director d’inversions de Clave Mayor i ens 
han ratificat que té una bona imatge i prestigi en el món del capital de risc.  
 
El gerent dóna informació sobre el pagament de les nòmines que es farà 
efectiu demà. Afegeix que en el Portal de l’empleat hi ha informació sobre 
la fiscalitat. Pel que fa al PDI, informar que el proper any no han de fer 
declaració de renda complementària pels ingressos dels endarreriments, ja 
que formen part de les retribucions salarials del 2015. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió a les 
13,25 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist-i-plau 
El rector 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 


