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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 26 de maig de 2015, a les 9’22 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’Internacionalització 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 
 
Secretària Fac. Ciències de 
l’Activitat Física i Esport: 
Consolación García Lucerga 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
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Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
 
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 
 
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 ETSE: José Rafael Magdalena 
Benedicto. 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Nuría María Tabanera García 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 

PDI Fac. Física: Enric Josep Valor 
Micó. 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Ed.: Vicent 
Horcas López. 
 
PDI Fac. Magisteri: Luis Sebastián 
Villacañas de Castro. 
 
PDI Fac. Farmàcia: José Gorgues 
Zamora 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
Personal Investig. En formació 
Fac. Dret: Ana Isabel Blanco 
García. 
 
Estudiant Fac. 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 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
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Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 

 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
 
Absències justificades: 
 
Representant Instituts Univers.: 
José María Peiró Silla 
 
Representant Consell Social: 
Francisco Puchol-Quixal  i de 
Antón 
 

 
----------- 

 
En primer lloc, el rector anuncia que el tractament del punt 24 de l’ordre del 
dia s’avança, a continuació del punt 2, a petició del vicerector de Cultura, i 
que el punt 16 es retira. 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 28 d’abril 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 90/2015. “Aprovar l’acta del Consell de Govern de 
28 d’abril de 2015.” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs del 
professor jubilat del departament de Metafísica i Teoria del Coneixement, Dr. 
Antonio Arrufat Mateu. 
 
En l’apartat de les felicitacions, felicita: 
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. El doctorant, Sr. Joan Úbeda Colomer, per rebre un dels premis càtedra 
Divina Pastora d’esport adaptat, als millors treballs de finalització de màster 
i doctorat.  
 
. Els dotze titulats de la Universitat de València que han rebut els premis 
nacionals de fi de carrera corresponents al curs acadèmic 2010-2011, 
atorgat pel Ministeri. 
 
. El Sr. José Aguilar Rodríguez, premi nacional en Biologia, Sr. Fernando 
Hueso González, premi nacional en Física; Sra.  Francisca Díaz Torres, premi 
nacional en Ciències Empresarials; Sra.  Dolores García Almudéver, premi 
nacional en Filologia Hispànica; Sra. Mireia Crispin Ortúzar, menció en Física; 
Sr. Hector Sánchez Iranzo, menció en Bioquímica; Sr. Jesús Sanchis Chordá, 
menció en Nutrició Humana i Dietètica; Sr. Daniel Tamarit Chuliá, menció en 
Biologia; Sra. Úrsula Pérez Ramírez, menció en Enginyeria Tècnica de 
Telecomunicació; Sra. Elena Más Tur, accéssit en Ciències i Tècniques 
Estadístiques; Sra. Isabel Soldevilla Martínez, accéssit en Criminologia i Sr. 
Jorge Villagrasa Guarch, accéssit en Economia.  
 
. El Sr. Carlos Martí-Gastaldo, investigador Ramon i Cajal de l’ICMOL, per 
rebre el premi Jóvenes investigadores de la Real Academia Española de 
Química. 
 
. El projecte de la Fundació Lluís Alcanyís denominat “Somriure i mirades 
sanes: prevenció de complicacions orals i visuals en pacients pediàtrics amb 
càncer” i el seu director, Dr. José Manuel Almerich Silla, per ser considerat 
mereixedor d’una de les ajudes atorgades de la Fundació Inocente Inocente 
per a projectes assistencials als infants amb càncer. 
 
. El Dr. Antonio Cano Sánchez, catedràtic del departament de Pediatria, 
Obstetricia i Ginecologia, per liderar i coordinar el projecte europeu Focus, 
amb un pressupost de 2,4 milions fins al 2018, l’objectiu del qual és 
incrementar en dos anys l’expectativa de vida a la Unió Europea en la 
pròxima dècada i crear el primer mapa de fragilitat d’àmbit comunitari per 
millorar la qualitat de l’envelliment de la ciutadania. 
 
.  La Facultat de Física, per la seua situació entre les tres millors d’Espanya i 
en el grup de les 101 a 150 millors del món, segons el prestigiós rànquing 
de Xangai, que elabora la Universitat Xangai Jiao Tong. La Universitat de 
València només és superada a Espanya per l’Autònoma de Madrid, i està 
empatada amb la Universitat de La Laguna.  
 
. La selecció de tennis de la Universitat de València, per guanyar el Nacional 
Universitari amb tres medalles d’or, una de plata i altra de bronze. 
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. El Dr. José Luis Monzón Campos, catedràtic del departament d’Economia 
Aplicada, pel seu nomenament com a nou president de la Comissió Científica 
de CIRIEC-Espanya. 
 
. El Sr. Pedro Cabrera Juan, pel seu nomenament com a president de la 
Junta de PAS de la Universitat de València, que substitueix la Sra. Mª 
Dolores Beltrán Ros, a la que manifesta l’agraïment pel treball fet.  
 
. Els estudiants Sr. Pablo Botella, Sr. Diego Caselles, Sra. Ana Iglesias i Sr. 
Rubén Victoria, per estar al capdavant del projecte guanyador del segon 
premi a la motivació a la emprenedoria en l’Aula MOTIVEM, que organitza la 
càtedra de Cultura Empresarial.  
 
. El Dr. Domingo Carlos Salazar García, investigador postdoctoral del 
departament de Prehistòria i Arqueologia, per codirigir l’estudi que detecta 
la primera prova del consum humà de bolets, publicat en el Journal of 
Archaeological Science. 
 
. El Sr. Carlos Romà Mateo, investigador del departament de Fisiologia, per 
ser un dels autors principals (juntament amb el Ciberer i l’Incliva i l’Institut 
de Biomedicina de València, del CSIC) de l’article publicat en la revista Free 
Radical Biology and Medicine, on es proposa que la malaltia minoritària de 
Lafora es veu agreujada per l’estrès oxidatiu. 
 
A continuació indica que s’han signat els convenis següents: 
 
. Signatura de la FPCUV i MIcrobanck, per fomentar l’emprenedoria i 
l’autocupació mitjançant una línia de crèdit a la comunitat universitària.  
 
. A Madrid es va signar el conveni SEGIB-SANTANDER, al que va assistir el 
vicerector Dr. Guillermo Palao Moreno.  
 
En l’apartat de reunions i actes, han tingut lloc les següents: 
 
. El Ple del Consell Social, per a tractar temes habituals traslladats des del 
Consell de Govern.  
. L’Assemblea General de la CRUE, a Madrid, per a tractar temes interns. El 
més rellevant va ser la concessió de la medalla d’honor de la CRUE al Consell 
Superior d’Investigacions Científiques pels seus 75 anys i la concessió de la 
medalla a la Reial Academia Espanyola. 
. Reunió del Patronat de la Fundació Cañada Blanch. 
. Assistència a la presentació de les novetats del Vicerectorat de 
Participació i Projecció Territorial, al Jardí de Vivers en la Fira del Llibre de 
València.  
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Informa que el Consell del RES (Red Española de Supercomputación) ha 
aprovat la incorporació de cinc nous nodes a la seua xarxa i es va signar un 
conveni multilateral entre les entitats participants per a millorar la seua 
operativitat i coordinació de la supercomputació a Espanya, hi va assistir la 
vicerectora Pilar Campins.  
. Acte de presentació de la nova etapa de la càtedra d’Empresa Familiar de 
la Universitat de València, a la sala de juntes d’aquest edifici.  
. Assistència al Fórum Europa del Sr. Ximo Puig, a Madrid.  
. Visita a l’exposició Marie Curie a l’IFIC. 
. Inauguració de la Jornada de SEFIT Fitoterapia en el Síndrome Metabólico, a 
l’Auditori del Jardí Botànic de la Universitat de València.  
. A l’edifici La Nau es va celebrar El Debat de Cadena Ser amb els candidats 
a la Presidència de la Generalitat Valenciana i El Debat a l’Alcaldia. 
. Inauguració de la primera jornada formativa Com incorporar la perspectiva 
de gènere en els pressupostos, a l’Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic.   
Està coordinada pel Vicerectorat de Cultura i Igualtat, la Gerència i la Unitat 
d’Igualtat de la Universitat de València.  
. Sessió de cloenda del tretzè cicle conferència impartida pel Dr. Avelino 
Corma, a la Sala Charles Darwin, del Campus de Burjassot-Paterna.  
. Inauguració de l’exposició al Claustre del concurs d’Idees per a consensuar 
la transició entre la ciutat i l’horta al voltant de Benimaclet, a l’Aula Magna 
de l’edifici La Nau. Agraeix al degà de la Facultat de Ciències Socials la seua 
participació. 
. Cloenda de Deporte para todos, que nada te detenga, al Pavelló d’Esports.   
. Acte d’homenatge al vicepresident de la Fundació Cañada Blanch, Sr. 
Miguel Dols, al Patronat de la Fundació. 
. Lliurament de trofeus i medalles del Trofeu Rector de la Universitat de 
València, amb l’assistència del vicerector Antonio Ariño.  
. Recepció als organitzadors del Congress SIETAR. 
. Assistència al lliurament dels segons premis MOTIVEM 2015 (premis a la 
motivació de l’emprenedoria a l’aula), a l’ADEIT. 
. Assistència a la taula redona de la presentació de la revista Mètode, a 
Barcelona. 
. Acte d’investidura dels doctors honoris causa Antonio Lazcano i José Jalife 
. Informació sobre la signatura a Madrid, de l’adhesió del Banc de Santander 
a la Aliança de Movilitat Acadèmica Iberoameriana, de la Secretaria General 
Iberoamericana (SEGIB), amb l’assistència de Guillermo Palao i el president 
de la CRUE. 
. Lliurament dels premis Sambori, 2015. 
. Lliurament del desetè concurs de literatura en valencià i del dotzè concurs 
universitari de narrativa curta a la Sala Charles Darwin del Campus de 
Burjassot-Paterna. 
. Inauguració de les sisenes jornades de reflexió i debat de les Unitats de 
Qualitat de les universitats espanyoles a l’Aula Magna de l’edifici La Nau. 
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Finalment, el rector cedeix la paraula a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica 
i Professorat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa sobre la 
sentència rebuda el 5 de març, al voltant de la convocàtoria de deu places 
de contractat doctor, que va ser recorreguda per l’Advocacia de l’Estat. 
Aquesta sentència és desfavorable per a la nostra Universitat i ja ha 
informat a la Comissió de Professorat i s’ha posat en contacte amb els 
advocats defensors dels afectats de la Universitat, a més d’una reunió amb 
la Cap del Servei de Recursos Humans PDI i els afectats. 
 
Tots varen estar d’acord que la millor opció era recòrrer aquesta sentència 
per tal de continuar com a contractats doctors interins.  
 
Afegeix que en aquesta reunió es va posar de relleu la procupació perquè la 
situació d’interinitat els permet continuar amb el seu treball a la Universitat, 
però també té efectes negatius, com ara, no poden demanar els sexennis ni 
projectes d’investigació i, a més, dins de la taxa de reposició, altres 
companys tenen la possibilitat de concursar gradualment a places de 
contractat doctor i estabilitzar-se. 
 
Tenint en compte que en els criteris de promoció, aprovats pel Consell de 
Govern, es deixa constància que quan haguera sentència, el primer 
col·lectiu en ser atès seria aquest i que la Universitat ja ha aprovat aquesta 
consideració especial per a aquests afectats, reitera el compromís de la 
Universitat per a reservar deu places. Per tant, vol tranquilitzar als deu 
professors contractats doctors interins, ja que tenen el suport de la 
Universitat de València.  
 
A continuació informa sobre el tema de les àrees afins. Indica que estem 
avançant. Hi ha centres amb l’OCA aprovada condicionadament i hi ha CAT 
d’alguns centres que han entrat en les bones pràctiques i utilitzen 
professorat competent d’àrees afins, la qual cosa permet que es puguen 
destinar recursos a altres reconeixements docents i els transmet el seu 
agraïment. 
 
En el cas del professorat afí del màster d’Educació Secundària, està costant 
un poc més. L’OCA també es va aprovar condicionadament al professorat 
afí que es poguera incorporar. Vol deixar clar que no es tracta de llevar res a 
ningú, sinó de compartir, ja que tenim professorat que pot impartir algunes 
matèries, atesa la situació que ens trobem i els esforços que hem de fer per 
al reconeixement de les tasques del professorat. Cal col·laborar i que el 
professorat permanent participe en el màster d’Educació Secundària, però 
sembla que hi ha dificultats. Es tracta de compartir des de les àrees que 
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tenen superàvit docent i professorat preparat. Demana més esforç i 
col·laboració en aquest sentit.  
 
Punt 24. Aprovació, si escau, dels preus del Col·legi Major Rector Peset per 
al curs 2015/2016. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat en primer lloc invita tothom al concert de 
Carles Santos i a la inauguració de la corresponent exposició.  
 
A continuació presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi 
ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que el que es 
planteja és una resposta a les línies d’actuació del Col·legi Major Rector 
Peset. L’objectiu és el creixement del nombre d’estudiants a la Universitat 
de València que demanen places en el col·legi i es proposa mantenir els 
preus de l’any passat i fer un descompte del 10% als estudiants de la 
Universitat de València, compensant les despeses que tenen per 
desplaçament, ja que el Col·legi no es troba dins d’un campus. Es fa una 
política que ha de continuar, des de dins de la Universitat i per a la 
Universitat. Informa que l’any passat l’ocupació del col·legi va ser quasi del 
100%, tant d’estudiants com de professorat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Francesc Gadea opina que els preus haurien de ser més baixos, ja que li 
sembla que són el standard del que val una habitació en qualsevol hotel. La 
Universitat no hauria de guanyar diners amb aquest assumpte.  
 
El vicerector de Cultura i Igualtat contesta que el Col·legi Major és un espai 
d’inversió per a la Universitat i els preus estan a l’altura de les necessitats i 
els descomptes van en eixa línia. L’objectiu no és guanyar diners, sinó 
invertir.  
 
El delegat del rector per a estudiants afegeix que hi ha una política de 
beques en el col·legi que s’ha duplicat respecte de l’any passat i també hi 
ha beques de residència que tenen la manutenció incorporada en el preu.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40 vots 
a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 91/2015. “Proposar al Consell Social l’aprovació 
dels preus d’allotjament del Col·legi Major Rector Peset per 
al curs acadèmic 2015/2016, que s’adjunten com a annex.” 
Annex I. 
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Finalment el rector indica que aquesta vesprada s’inaugura l’exposició 
Univers Santos, a la sala de La Nau, que acull l’obra d’aquest polifacètic 
artista. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat afegeix que Carles Santos té més de 40 
anys als escenaris i el dia 23 de juny se li atorgarà la medalla de la 
Universitat de València.  
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de barems de places de professorat contractat.  
 
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. A continuació, manifesta l’agraïment per portar els barems dels 
divuit centres amb informe favorable de la comissió tècnica. També 
l’agraïment als centres que han treballat molt bé i amb esforç, complint els 
terminis per poder convocar les places corresponents i, agraïment a la 
comissió tècnica que ha revisat els barems en un temps record; a tot el 
professorat que forma part de la comissió, a l’Assessoria Jurídica, als 
representants dels sindicats i a les caps de secció i de servei de Recursos 
Humans PDI. 
 
Indica que la comissió tècnica es va reunir per a revisar els barems i les 
al·legacions es van comunicar als centres, donant-lis cinc dies per a 
contestar. Aquesta comissió es va reunir la setmana passada i el proppassat 
dilluns es van ultimar totes les modificacions. Per això s’han posat a l’Aula 
Virtual aquest matí. Opina que tenim uns barems millors que els que hi 
havia, que atenen millor a la possible diversitat dels centres i de les 
titulacions i donen més seguretat jurídica.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia també manifesta el seu 
agraïment a la comissió tècnica pel seu treball que transmet tranquil·litat. 
 
El president de la Junta de PDI manifesta la seua satisfacció perquè tot el 
treball ha culminat i afortunadament s’han resolt tots els problemes de 
manera que el Consell de Govern no ha de dirimir conflictes. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials observa que en el perfil de places 
de professorat contractat doctor i associat de la Facutat de Ciències Socials 
hi ha una errada que cal que es corregisca. 
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria també observa errors 
en els barems del centre que comunicarà per escrit al Servei. 
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Se sotmet a votació la proposta amb les apreciacions del degà de la 
Facultat de Ciències Sociales i la directora de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (39 vots a 
favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 92/2015. “Aprovar els barems, que s’adjunten com 
a annex, per a la selecció de places del professorat 
contractat de la Universitat de València en les categories de 
professorat ajudant doctor, ajudant, associat i contractat 
doctor.” Annex II. 

 
El rector demana que, per coherència, es tracte a continuació el punt 7è de 
l’ordre del dia, la qual cosa s’accepta.  
 
Punt 7. Aprovació, si escau, de la proposta d’ordenació de places de 
professorat contractat doctor de la próxima convocatòria de concurs.  
 
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. Recorda que en l’anterior Consell de Govern una plaça de 
contractat doctor va quedar pendent de l’informe de l’Assessoria Jurídica. 
L’informe que s’ha produït és estimatori del recurs de la professora. El fons 
de la reclamació d’aquesta professora, que demanava estabilització, era que 
no volia que es computara el període de baixa per malaltia, que li perjudicava 
en dos dies a l’hora de la signatura de contracte. Per tant, demana que 
s’accepte la reclamació i s’incorpore a la professora a la llista de les 15 
places per a promocionar a contractat doctor. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació felicita a 
l’Assessoria Jurídica i a la vicerectora per les circumstàncies a valorar en 
aquesta decissió i ho fa extensiu al professor que queda fora de la llista, per 
la seua actitud de companyerisme encomiable en no presentar cap 
reclamació. 
 
El rector afegeix que l’actitud d’aquest professor és exemplar.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (35 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 93/2015. “Estimar l’al·legació de María José 
Bertomeu Masiá per ser inclosa en la llista de places per a 
promoció de professorat contractat doctor segons la taxa de 
reposició, corresponent al curs acadèmic 2015/2016”. 
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Punt 4. Aprovació, si escau, de perfils i tribunals de places de contractat 
doctor.  
 
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 
Vavlència. Afegeix que en aquest punt s’incorpora la plaça que s’ha aprovat 
en el punt anterior. Indica que totes les places reuneixen els requísits de 
paritat i es van informar favorablement i per unanimitat en la Comissió de 
Professorat.  
 
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 (33 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 94/2015. “Aprovar els perfils i informar 
favorablement sobre els tribunals de les places de 
professorat contractat doctor que s’adjunten com a annex, 
per a convocar el concurs d’accés corresponent.” Annex III. 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de convocatòria de concurs d’accés de 
funcionaris: perfils i tribunals.  
 
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. Indica que es tracta de 2 places de titular d’universitat i 2 places 
de catedàtic d’universitat que reuneixen els requisits de paritat dels 
tribunals i els seus perfils són correctes.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jesús Olavarria indica que està d’acord amb el perfil lingüístic, però reconeix 
que és un tema que no s’ha superat. Opina que posar el perfil lingüístic és 
una equivocació a llarg termini.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (33 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 95/2015. “Aprovar els perfils i informar 
favorablement sobre els tribunals de les places de 
professorat funcionari que s’adjunten com a annex, per a 
convocar el concurs d’accés corresponent.” Annex IV. 
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Punt 6. Aprovació, si escau, de concurs de trasllat de professorat funcionari: 
perfils i tribunals.  
 
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. El departament de Filologia Anglesa ha demanat el concurs de 
trasllat, que no afecta a la taxa de reposició de places i poden accedir-hi 
funcionaris de la mateixa categoria. Aquest concurs té el mateix 
procediment i característiques de l’accés a titulars d’universitat. Demana 
l’aprovació de la convocatòria, així com del perfil i tribunal.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri pregunta quina és la situació del personal 
docent de l’àrea de coneixement de Filologia Anglesa en aquests moments.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta que aquesta 
plaça està ocupada en comissió de serveis i es una vacant de titular 
d’universitat. El departament té un fort dèficit de recursos docents.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (35 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 96/2015.  
“1. Aprovar la convocatòria del concurs de provisió de 
vacant de la plaça 907, de titular d’universitat, que 
s’adjunta com a annex. 
 
2. Aprovar el perfil i informar favorablement sobre el 
tribunal d’aquesta plaça, que consten al document adjunt.” 
Annex V. 

 
Punt 8. Revisió sobre la transformació de la plaça de titular d’universitat de 
Medicina Legal.  
 
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. Indica que l’àrea de coneixement de Medicina Legal va demanar 
que una plaça de TU es minorara a plaça d’ajudant, però en comissió de 
Professorat i en Consell de Govern es va seguir el criteri d’assignar una plaça 
d’ajudant doctor, que és més adient per atendre les necessitats docents. El 
director del departament demana ara que si la plaça no pot ser d’ajudant, es 
confirme com a vacant de TU. 
 
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 97/2015. “Aprovar la sol·licitud del departament 
de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de 
l’Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal d’anul·lació de 
la transformació de la plaça de titular d’universitat de 
l’àrea de coneixement de Medicina Legal i Forense en 
ajudant doctor i la confirmació com a vacant de TU.” 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de sol·licituds de comissions de serveis. 
 
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 les tres comissions estan informades favorablement 
per la Comissió de Professorat.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 98/2015. “Sol·licitar a la Universitat Politècnica de 
València pròrroga de comissió de serveis a favor del 
professor Ramon Esteban Romero, adscrit al departament 
d’Àlgebra, per a prestar els seus serveis a la Universitat de 
València, durant el curs acadèmic 2015/2016.” 

 
ACGUV 99/2015. Informar favorablement sol·licitud de 
comissió de serveis de la professora Nieves Ledesma Marín 
adscrita al departament de Didàctica i Organització 
Escolar, per a prestar els seus serveis a la Universitat 
Pública de Navarra, durant el curs acadèmic 2015/2016.” 

 
ACGUV 100/2015. “Informar favorablement la sol·licitud 
de comissió de serveis del professor Vicente Carratalá 
Deval, adscrit al departament d’Educació Física i 
Esportiva, per a prestar els seus serveis a la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, 
des de l’1 de maig de 2015 fins al 31 d’octubre  
de 2015.” 

 
Punt 10. Informe sobre el Pla d’Ordenació Docent del professorat del curs 
2014/2015. 
 
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. Indica que el POD es manté actiu durant tot l’any i per això 
presenta dificultats, ja que genera modificacions continues. Presenta un 
resum on s’observen que els desequilibris que hi ha són pràctiques a 
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extingir, com ara, la dedicació docent no ajustada a la que correspon en 
alguns casos; les reduccions al professorat no reglamentades i àrees de 
coneixement amb poca o ninguna càrrega assignada al POD. Afegeix que els 
departaments que no han presentat justificacions, hauran de fer-ho i 
justificar els desequilibris. En els departaments amb professorat funcionari 
amb docència per sota i que no han justificat els desequilibris, no es 
procedirà a contractar el professorat que siga necessari fins que no es 
justifique la situació en el curs actual i el professorat del departament tinga 
el POD complet. Demana l’informe favorable al POD, tenint en compte totes 
aquestes observacions.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que encara que s’han millorat els 
mecanismes d’interacció entre els òrgans, l’informe evidencia anomalies i, 
per tant, s’haurà d’avançar i continuar treballant. Opina que el POD no pot 
ser una constatació de fets i li sembla bé que tinga conseqüències.  
 
Jesús Olavarria fa constar la seua felicitació al treball de les persones del 
Servei de Recursos Humans PDI. Opina que cal millorar molt respecte de la 
gestió en els treballs de fi de grau. Afegeix que altre assumpte que és 
problemàtic i s’hauria d’atendre és la relació departament-Vicerectorat 
respecte de la gestió de màsters i també l’assignació de càrrega per TFM. 
Insisteix que la gestió s’ha millorat molt, però encara hi ha problemes que 
subsanar.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que està 
totalment d’acord amb el president de la Junta de PDI i amb Jesús Olavarria 
respecte de les grans fluctuacions que hi ha en el POD i que per suposat, cal 
continuar treballant. Respecte del POD de màsters, no hauria d’haver tant 
de problema. Pel que fa als TFG i TFM, aquest any hem acordat un 
procediment nou que tindrem que valorar i confirmar la seua eficàcia i si no 
funciona, es revisarà per al proper any. Opina que l’any que ve s’evitaran les 
fluctuacions d’aquest any. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 101/2015. “Fer seu l’informe de la Comissió de 
Professorat del 20 de maig de 2015, sobre el pla d’ordenació 
docent del professorat, corresponent al curs acadèmic 
2014/2015, que s’adjunta com a annex.” Annex VI. 
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Punt 11. Aprovació, si escau, de proposta de resolució de reclamació contra 
denegació de venia docendi.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Recorda que 
aquesta venia docendi es va denegar en un Consell de Govern anterior 
perquè l’informe del departament era desfavorable. La professora està 
acreditada en l’àrea d’Humanitats i en l’àrea d’Anàlisi Geogràfica Regional i 
per això semblava contradictori. El departament va afirmar que no tenia 
aquesta informació, però li sorprèn que, de nou, torne a reafirmar-se en el 
seu informe negatiu. Opina que aquesta venia s’hauria d’aprovar. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Dulce Contreras dóna suport a la proposta de la vicerectora.  
 
El president de la Junta de PDI pregunta si el que hem de considerar és 
l’acceptació o no del recurs i planteja els seus dubtes des del punt de vista 
jurídic. A més, aquesta venia és per al curs 2014-2015, que està acabant i 
per tant, no li veu sentit. 
 
José Landete indica que li sap greu la posició en la que ens posa el 
departament, ja que ens obliga a prendre decissions en contra dels nostres 
òrgans. Planteja els seus dubtes sobre si podem anar en contra del criteri 
del departament.  
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història opina que hi ha un problema 
greu de forma i de fons, ja que al Consell del Departament no se li donà la 
informació completa. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat fa dos aclariments. Es 
tracta d’un recurs de reposició, ja que eixa és la via procedimental correcta 
que se li planteja a la interessada des del Servei de Recursos Humans PDI. 
Contesta a José Landete que el consell de govern és l’òrgan competent per 
a decidir i que s’ha intentat respectar la decissió del departament, però 
sembla que no és possible i hem de considerar l’acreditació que la 
professora presenta. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 38 vots 
a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 102/2015. “Estimar el recurs de reposició 
presentat per la professora Pau Alonso-Monasterio 
Fernández contra l’acord del Consell de Govern 49/2015, de 
31 de març, de denegació de venia docendi per al curs 
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2014/2015, i concedir-li l’esmentada venia per a impartir 
docència en les matèries de Geografia i Geografia del 
Turisme I en el grau de Turisme al centre adscrit Florida 
Universitària, durant el curs 2014/2015.” 
 

 Punt 12. Aprovació, si escau, de l’oferta de títols propis de postgrau per al 
curs acadèmic 2015/2016. 
 
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 
normativa que regula aquests estudis es va aprovar pel Consell de Govern al 
2008 i es va modificar al 2011. 
 
Explica que en el darrer curs es van desenvolupar 250 títols i es van 
suspendre 114, dels quals el 35% eren diplomes, el 34% certificacions i la 
resta, màsters. Es van ofertar 150 màsters, dels quals 35 eren presencials i 
115 a distància. En els 250 cursos impartits, s’han matriculat a data d’avui  
8.792 estudiants, dels quals el 68% va ser en títols de màsters. 
 
Enguany, l’oferta s’ha incrementat, s’han presentat inicialment 421 títols, 
però s’han avaluat 410, dels quals 131 són primeres edicions i 279 segones 
o més. Pel que fa al tipus de curs, 160 són màsters, 173 són diplomes de 
postgrau universitari i diplomes de postgrau d’especialització universitari                     
i 77 són certificacions. El 36% són presencials, el 23% online i el 11% 
semipresencials. Dels 160 màsters, 16 són presencials, 40 semipresencials, 
30 online i 74 a distància. 
 
Segons la branca de coneixement, hi ha 25 títols d’Arts i Humanitats, 11 de 
Ciències, 185 de Ciències de la Salut, 175 de Ciències Socials i Jurídiques i 
14 d’Enginyeries i Arquitectura. 
 
El protocol és el següent: Els formularis de les sol·licituds presentades amb 
l’acord favorable de l’òrgan responsable (Facultat-Departament-Institut) 
arriben a ADEIT, que fa una revisió tècnica per veure si compleixen la 
normativa i desprès passen a les subcomissions d’àrea per a la seua 
avaluació. S’informen i exposen a la comunitat universitària vint dies, durant 
els quals es poden presentar al·legacions. Acabat aquest termini, la 
Comissió d’Estudis de Postgrau informa l’oferta. Hi ha 405 títols informats 
favorablement, 4 informats desfavorablement i 1 condicionat a la 
presentació de documentació que, a hores d’ara, ja ha estat presentada i 
per tant, passaria al grup dels informats favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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El degà de la Facultat de Magisteri indica, en representació dels degans del 
Campus, que està d’acord amb el procediment emprat, però demana per al 
proper any un compromís de la vicerectora i del rector per a revisar la 
normativa, ja que l’oferta sembla desmesurada.  
 
El degà de la Facultat d’Economia afegeix que són partidaris d’una oferta 
ampla, però hi ha preocupació pel fenòmen de competència desleial entre 
títols oficials i propis. Els títols propis no haurien de dificultar el treball dels 
màsters oficials. Vol deixar constància d’aquesta reflexió sobre la qualitat 
dels màsters oficials i que la resta d’oferta educativa no tinga efectes 
col·laterals dolents per a la Universitat. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història dóna suport a les 
intervencions anteriors i opina que la reflexió és necessària, atès l’augment 
considerable de màsters propis. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials observa que si s’aprova l’oferta, 
suposa un augment del 50% respecte de l’any anterior. Proposa que es 
revise la normativa, ja que de vegades, l’usuari no distingueix entre màster 
oficial i màster propi. Hauriem d’anar en la línia que la oferta de màsters 
propis no fóra més enllà de l’oferta de màsters oficials. Cal ser molt 
rigurosos en aquest assumpte, ja que hi ha molta confusió entre els títols.  
 
La degana de la Facultat de Dret també comparteix el que s’ha dit i anuncia 
la seua abstenció en la votació, per coherència amb la posició del vicedegà 
de Postgrau a la Comissió i per estar d’acord amb les seues manifestacions 
en l’esmentada Comissió, que no va a reiterar. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació se suma a les 
intervencions anteriors. Indica que la confusió esmentada es pot convertir 
en competència entre títols propis i títols oficials, quan no és això 
exactament. Introdueix alguns factors en el debat: si són lliures les 
matricules o no i també les remuneracions dels docents. Si els preus són 
lliures, es pregunta quines són les avantatges per a la Universitat. Es 
pregunta també què passa amb els màsters suspesos. Opina que totes 
aquestes qüestions s’haurien de revisar, en vistes a futures edicions.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia transmet la seua felicitació 
perquè l’oferta és variada i molt interessant, però opina que cal una 
redefinició de la política en temes de postgrau. Es necessita garantir la 
qualitat dels cursos i no deixar que el curs s’autorregule. També cal una 
revisió dels programes i del percentatge que es destina a les beques, que 
ara és del 2%.  En definitiva, cal redefinir la política que volem per a aquests 
cursos.  
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José Landete indica que les opinions que s’han donat són raonables i 
completa la intervenció de la degana de la Facultat de Dret pel que fa al 
sentiment generalitzat que hi ha entre el professorat de la Facultat de Dret 
sobre els continguts jurídics dels programes dels títols propis i, fins i tot, 
oficials, ja que són impartits per personal no capacitat i no jurista i, per tant, 
no estan avalats científicament i això cal qüestionar-ho. El professorat se 
sent molest. Opina que és un problema de col·laboració i no coneix cap raó 
per a no incorporar-hi a persones amb estudis de dret. 
 
Dulce Contreras posa atenció en el fet que els estudiants no diferencien 
títols propis de títols oficials. Opina que això ha de quedar clar. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació afegeix que no 
es tracta de criticar l’actuació de l’equip rectoral, sinó de fer autocritica 
general per tal de millorar la situació i redefinir l’oferta.  
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau està d’acord que cal una revisió de la 
normativa, però indica que quan, des del Vicerectorat o des del Servei de 
Postgrau, es dóna informació, es deixa molt clara la condició dels màsters 
oficials. Evidentment en una oferta tan ampla hi ha solapaments, però quan 
en la Comissió s’ha considerat que aquests eren greus, s’han adoptat les 
mesures oportunes per tal d’evitar les interferències amb el títol oficial i, en 
altres casos on el solapament no ha estat tan clar, s’ha considerat com a 
més oferta on poder triar. Per tant, sí hi ha un procediment de supervisió, 
que hauria de ser més àgil i sotmetre les propostes a requísits més 
rigurosos, especialment en el cas dels màsters. Opina que també cal tenir en 
compte que tots els anys, el 25% dels títols no s’imparteixen i l’oferta es 
renova anualment. 
 
Pel que fa a la intervenció del degà de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació, indica que la matrícula la fixa el director del màster, ajustant-
se a la normativa i per la direcció es pot arribar a cobrar, com a màxim, un 
10% del pressupost del curs. Les taxes són lliures i el professorat pot 
cobrar fins a 110 euros. El percentatge que reverteix a la Universitat és el 
2%, que es destina a ajudes per al pagament de les taxes de matrícula. El 
darrer curs 2013-2014 s’obtinguerem per aquest concepte 138.205’61 
euros i es concediren 389 ajudes. 
 
Finalment, indica que està d’acord amb la intervenció del degà de la Facultat 
d’Infermeria i Podologia.  
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
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El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació opina que el 
percentatge del 2% que reverteix a la Universitat és molt baix i s’hauria de 
revisar.  
 
El rector proposa la creació d’una comissió de treball per a estudiar sobre la 
revisió de la normativa. Opina que la reflexió és necessària, però des del 
punt de vista procedimental, la proposta és correcta i demana votació.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 31 vots 
a favor, cap en contra i 5 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 103/2015. “Aprovar l’oferta de títols propis de 
postgrau, per al curs 2015/2016, d’acord amb el certificat de 
la Comissió d’Estudis de Postgrau de 21 de maig de 2015, 
que s’adjunta com a annex.” Annex VII. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, de l’inici d’expedient per a nous estudis de 
màster i proposta de comissió elaboradora de pla d’estudis.  
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
tracta de dos màsters de 90 crèdits proposats per l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria que, en aquests moments, té cinc màsters adscrits amb 69 
estudiants de primera matrícula i 179 de matrícula total. Els dos títols 
s’implantarien en el curs 2016/2017. 
 
Pel que fa al màster universitari de Ciència de Dades, es tracta d’un títol nou 
que es proposa en la modalitat presencial en el qual, pel seu caràcter 
interdisciplinar, intervindrien els departaments d’Enginyeria Electrònica i 
Informàtica, a més d’altres, com Economia, Estadística i Investigació 
Operativa, Marketing, Psicologia, i també alguns instituts. Està orientat 
fonamentalment als estudiants d’arquitectura, ciències, matemàtiques, 
economia, però hi podrien accedir d’altres titulacions amb els complements 
formatius necessaris. Aquest màster permetria accedir al doctorat. Pel que 
fa a la viabilitat, és favorable, ja que entre tots els departaments podrien 
assumir la docència necessària per als 25 estudiants que es preveu en la 
justificació. 
 
Respecte del màster universitari d’Enginyeria Informàtica i Serveis en Xarxa, 
es tracta d’un títol de 90 crèdits, la seua modalitat és semipresencial i 
substitueix al màster que actualment s’imparteix d’Enginyeria de Serveis i 
Aplicacions Web. La proposta prové del Departament d’Informàtica i 
l’Institut Universitari de Robòtica i està adreçada fonamentalment a titulats 
de l’actual Grau en Enginyeria Informàtica i Enginyeria Tècnica Informàtica. El 
seu objectiu és que els estudiants que cursen aquesta titulació adquirisquen 
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les competències professionals requerides per a l’exercici de la professió 
d’Enginyer en Informàtica, la qual permet col·legiar-se al Col·legi Oficial 
d’Enginyers d’Informàtica. Pel que fa a la viabilitat, el departament 
d’Informàtica té superàvit i, per tant, capacitat per assumir la docència dels 
25 estudiants que es preveu matricular. 
 
Finalment, comunica la composició de les corresponents comissions 
elaboradores dels màsters. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que el màster universitari de Ciència 
de les Dades és molt necessari i s’imparteix en les millors universitats del 
món. 
 
José Manuel Claver afegeix sobre el màster en Enginyeria Informàtica i 
Serveis en Xarxa, que recull als estudiants que vulguen especialitzar-se i 
també als que volen reciclar-se. L’objectiu és que tots dos tinguen una bona 
eixida professional.  
 
José Rafael Magdalena, pel que fa al màster en Ciència de Dades, indica que 
avui es genera molta informació i aquest màster tracta d’extraure 
coneixements d’aquestes dades. Està molt demandat professional i 
socialment. S’ha tractat d’aunar esforços, ja que les dades hi són a 
qualsevol branca de coneixement. Opina que és un màster molt important 
que aportarà molt a la Universitat i a les persones que hi col·laboren.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri comunica que a la reunió de degans i 
deganes de Campus es va sol·licitar que es posara atenció en el tema de la 
protecció de dades i la seguretat jurídica que pot afectar a la gestió i l’ús de 
les dades.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria afegeix que els dos 
màsters estan adscrits a l’ETSE i que està molt satisfeta amb les propostes. 
Finalment agraeix l’esforç i l’interés per fer un màster interdisciplinari. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat vol incidir sobre el fet 
que l’ETSE en aquests moments està impartint cinc màsters universitaris i el 
proper any impartirà set i també hi ha altres propostes que, potser, 
finalment siguen vuit. Cal tenir en compte que les propostes han de ser 
viables i que no es pot invertir en més recursos. Per tant, hem de ser 
coherents i la docència l’hauran d’impartir les àrees que tenen superàvit. 
 
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: 
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ACGUV 104/2015. “Iniciar els expedients d’elaboració de 
les memòries de verificació dels estudis de màster 
universitari següents i aprovar la composició de les 
comissions elaboradores dels corresponents plans d’estudis: 
 
1. Màster universitari d’Enginyeria Informàtica i Serveis en 
Xarxa, l’òrgan responsable del qual és l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria. 
 
CEPE: 
. Dr. Juan Gutiérrez Aguado. President. 
. Dr. José Manuel Claver Iborra. 
. Dr. Miguel Lozano Ibáñez. 
. Dr. Carlos Pérez Conde. 
. Dra. Silvia Rueda Pascual. 
. Sra. Consuelo Alandes López (PAS) 
. Sra. Inmaculada García Pereira (Estudiant). 
 
2. Màster universitari en Ciència de Dades, l’òrgan 
responsable del qual és l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria. 
 
CEPE: 
. Dr. Emilio Soria Olivas. 
. Dr. Miguel Angel Aloy Torás. 
. Dra. Carmen Armero Cervera. 
. Dr. Enrique Bigné Alcañiz. 
. Dra. Rosa María Cibrián Ortiz de Anda. 
. Sra. Consuelo Alandes López (PAS) 
. Sr. Borja Galán Carsí (estudiant).” 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, d’extinció de plans d’estudi de màster.  
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
tracta de l’extinció del màster universitari en Enginyeria Biomèdica que es va 
implantar al curs 2009/2010. Aquesta supressió ve motivada per la 
necessitat de reformular el pla d’estudis de forma significativa per tal que 
done una continuïtat a l’actual Grau d’Enginyeria Biomèdica i proporcione 
una millor formació als enginyers biomèdics. La universitat coordinadora, a 
partir del curs 2016/2017, serà la Universitat Politècnica 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 105/2015. “Aprovar la supressió dels 
ensenyaments de màster universitari en Ingenieria 
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Biomédica per la Universitat Politècnica de València i la 
Universitat de València, atès l’informe que s’adjunta com a 
annex.” Annex VIII. 

 
Punt 15. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de verificació 
d’estudis de màsters. 
 
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. 
Presenta dues modificacions. En el màster universitari de Dret, Empresa i 
Justícia es tracta de normalitzar la memòria. S’adscriu al Departament de 
Dret Internacional “Adolfo Miaja de la Muela” i té 60 crèdits. Respecte del 
màster universitari en Advocacia, es proposa la modificació dels criteris 
d’admissió i qüestions relatives al TGM i les pràctiques professionals i també 
el sistema d’avaluació per a una millor definició. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret ratifica i dóna suport a la intervenció de la 
vicerectora d’Estudis de Postgrau explicant amb més detall les propostes. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 106/2015. “Modificar les memòries de verificació 
dels estudis de màster que tot seguit s’esmenten i que 
s’adjunten com a annex: 
 
. Màster universitari en Advocacia. 
. Màster universitari en Dret, Empresa i Justícia.” Annex 
IX. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, de noves memòries de verificació d’estudis de 
màster.  
 
El rector retira aquest punt. 
 
Punt 17. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de verificació 
d’estudis de doctorat.  
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
tracta de modificar l’òrgan responsable del Programa de doctorat en 
Matemàtiques que passa del departament de Geometria i Topologia a la 
Facultat de Ciències Matemàtiques.  
 
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 107/2015. “Modificar la memòria de verificació del 
programa de doctorat en Matemàtiques per tal que l’òrgan 
responsable siga la Facultat de Matemàtiques en lloc del 
Departament de Geometria i Topologia.” 

 
Punt 18. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
La vicerectora d’Investigació i Politica Científica i la vicerectora d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat, en absència del vicerector d’Internacionalització i 
Cooperació, presenten les propostes corresponents a la seua àrea i fan 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell de Govern, es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 108/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Fundació IMDEA 
Nanociència i la Universitat de València (Estudi General), el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 

 
ACGUV 109/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració específic entre la Universitat Jaume I de 
Castelló i la Universitat de València (Estudi General), el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XI. 

 
ACGUV 110/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració entre la Fundació d’Investigació 
Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana i la 
Universitat de València (Estudi General), pel qual 
s’estableix un marc de regulació per a la Unitat Mixta 
d’Investigació  FISABIO/Universitat de València, “Unitat 
Mixta d’Investigació en Malalties Rares. FISABIO-UV”, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XII. 

 
ACGUV 111/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Sistem (Sistemas i Montajes 
Industriales, S.A.) i la Universitat de València (Estudi 
General), per a la creació de la càtedra Sistem d’Innovació i 
Suport a la Gestió Eficient i Sostenible de la Movilitat 
Urbana, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XIII. 
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Punt 19. Aprovació, si escau, del reglament de règim intern de l’Institut 
Interuniversitari d’Economia Internacional.  
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que la 
Comissió d’Estatuts va fer seu l’informe dels serveis jurídics i la resta 
d’universitats ja han aprovat el reglament.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 112/2015. “Aprovar el reglament de règim intern 
de l’Institut Interuniversitari d’Economia Internacional, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 

 
Punt 20. Modificació, si escau, de reglaments de règim intern de centres i 
departaments.  
 
La secretària general presenta els reglaments de règim intern de centres i 
departaments, la documentació dels quals es troba a l’Aula Viirtual de la 
Universitat de València, així com els informes de la Comissió d’Estatuts i els 
serveis jurídics.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jesús Olavarria pregunta si les modificacions es deriven del reglament marc 
de regim intern.  
 
La secretària general contesta que els ajustos al reglament marc no passen 
a Consell de Govern i no es consideren com a modificacions. Els reglaments 
que es presenten a Consell de Govern és perquè suposen alguna mena de 
modificació, encara que siga mínima.  
 
El degà de la Facultat de Química fa referència a les modificacions 
proposades per als reglaments de règim intern dels Departaments de 
Química Física i Química Analítica.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents.  
 

ACGUV 113/2015. “Modificar el reglament de règim intern 
de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XV.  
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ACGUV 114/2015. “Modificar el reglament de règim intern 
de la Facultat de Farmàcia, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XVI. 
 
ACGUV 115/2015. “Modificar el reglament de règim intern 
de la Facultat d’Infermeria i Podologia, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVII.  
 
ACGUV 116/2015. “Modificar el reglament de règim intern 
del departament de Química Analítica, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVIII. 
 
ACGUV 117/2015. “Modificar el reglament de règim intern 
del departament de Química Física el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIX. 
 

Punt 21. Modificació, si escau, de barem de memòria d’investigació.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Afegeix que s’ha 
treballat durant un any en el barem i en el seguiment informàtic i no ha 
estat fàcil arribar a un consens. Agraeix a la comissió d’Investigació el treball 
que ha fet i indica que no es tracta d’una proposta tancada, sinó que es 
continuarà treballant per millorar-la. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri dóna les gràcies pel treball que s’ha fet i 
per les millores introduïdes en l’avaluació de la memòria d’investigació, però, 
com a representant de degans i deganes de campus, opina que la comissió 
d’Investigació requereix una renovació en la seua estructura i composició, ja 
que hi ha qüestions que afecten a la comunicació i la coordinació. El barem 
es podria millorar en els apartats que apareixen les àrees de Dret i 
Humanitats que s’inclou el latindex i proposa que es lleven aquestes àrees o 
s’incloguen totes, fins i tot la de Dret, per no perjudicar a cap àrea de 
coneixement.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials és partidari que hi haja una revisió 
i actualització de la memòria d’investigació, en la línia de reflectir més 
adequadament la diversitat de les àrees de coneixement de la nostra 
Universitat. Està d’acord que el barem que es presenta ha millorat 
notablement, ja que inclou algunes bases de dades i àrees que no hi eren. 
Pel que fa a la proposta del degà de la Facultat de Magisteri, opina que 
aquest tipus de reflexió és important perquè no sols serveix per a la 
distribució de fons entre els investigadors, sinó que és un instrument de la 
Universitat que ha d’afavorir el reconeixement integral de les activitats 
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investigadores del professorat. Per tant, ho defén i opina que és molt 
positiu. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que 
aquest barem també serveix per a la distribució del POD i, per tant, 
sobrepassa l’àmbit de la comissió d’Investigació. Proposa que en els articles 
publicats s’incloguen els que tenen més puntuació. Demana una equivalència 
d’aquestes publicacions, ja que beneficia a tots i no perjudica a ningú. 
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que la Facultat no s’adhereix 
majoritàriament a la proposta. Els assumptes de la comissió d’Investigació 
no es tracten en Junta de Centre, sinó en els departaments. Entèn les 
intervencions, però en el món de l’economia és diferent i per tant, hauria de 
votar a favor de l’informe que presenta la comissió d’Investigació.  
 
El president de la Junta de PDI dóna suport a la proposta plantejada en el 
Consell de Govern, atès que no perjudica a ningú i beneficia al professorat. 
Opina que seria adequat ampliar la valoració.  
 
Dulce Contreras assabenta que el que estem fent és qüestionar la valoració 
de les agències. Opina que si no hi ha un rebuig generalitzat, cal acceptar el 
que hi ha. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica indica que no té arguments 
de pes per a no incorporar la proposta al barem,  ja que les dades que s’han 
donat ací no les tenia la comissió d’Investigació i en qualsevol cas, l’òrgan 
competent és el Consell de Govern. Està disposada a assumir la proposta i 
portar-la a la comissió d’Investigació.  
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que no li sembla malament 
que les coses es debatan tot el que siga necessari, però encara que no està 
en contra que torne a la comissió, adverteix que la comissió d’Investigació 
amb la seua configuració actual, no és el foro més adequat per a tractar 
aquest assumpte. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica que la Facultat ha 
tractat de parlar amb el representant de salut i no ha sigut fàcil. Està 
d’acord que el tema torne a la comissió d’Investigació. 
 
El degà de la Facultat d’Economia opina que és una bona decissió que torne 
a la comissió, però cal tenir en compte la intervenció del degà de la Facultat 
de Ciències Socials. La nostra universitat és generalista i tenim àrees de tot 
tipus i condició. Caldria ser més flexibles i tenir normes generals. 
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El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que la 
comissió d’Investigació és assessora, igual que la comissió de Professorat, la 
d’Estudis o la de Postgrau. Ha dedicat moltes hores per a arribar a acords i 
presentar la proposta en aquest Consell de Govern, peró si alguns membres 
opinen que es perjudica a algú, aleshores, que torne a la comissió 
d’Investigació. En cas contrari, demana que se sotmeta a votació la 
proposta del degà de la Facultat de Magisteri. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri s’afegeix a les intervencions del degà de 
la Facultat de Ciències Socials i en part a la intervenció del degà de Filologia, 
Traducció i Comunicació, ja que no troba cap justificació per retardar la 
proposta, encara que entèn la situació de la vicerectora davant la comissió 
d’Investigació, però és el Consell de Govern el competent per a aprovar 
aquest assumpte.  
 
Jesús Olavarria indica que li sorprèn que els membres del Consell no 
s’assabenten de les interferències de la comissió d’Investigació. Crida 
l’atenció sobre el fet que s’inicia la convocatòria de la memòria 
d’investigació sense haver-se aprovat els barems. Si aquest assumpte torna 
a la comissió, tot es pot retardar molt. Suggereix que s’aprove com està i si 
ha de tornar a la comissió que tornen solament els paràgrafs afectats que 
hauran de debatre’s de nou. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica recorda la seua intervenció 
anterior i afegeix que explicarà en la comissió d’Investigació, la seua posició 
davant el Consell de Govern.  
 
S’obre un tercer torn d’intervencions.  
 
Santiago Renard planteja el tema de com introduir dades en el GREC, que 
també afecta a la distribució de les ajudes. Indica que en els departaments 
hi ha discussió sobre aquest assumpte i demana flexibilitat per a introduir 
les dades via departament o via institut, com es feia abans.  
 
El president de la Junta de PDI indica que l’assumpte plantejat de la 
recuperació de la inclusió de dades en la memòria li planteja dubtes sobretot 
respecte de la investigació del professorat associat. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica indica que al reglament de la 
comisió hi ha deu àrees de coneixement, però a l’hora de treballar es fa amb 
les àrees del SAP. Es compromet a treballar amb les àrees del reglament. 
 
A continuació contesta al president de la Junta de PDI que es treballa amb el 
professorat anomenat productiu, que ha de tenir dos punts. 
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Finalment, pel que fa a la proposta del degà de la Facultat de Magisteri, 
proposa que es lleven les àrees de Dret i Humanitats en els apartats que 
apareguen en el catàleg latindex d’articles publicats.  
 
Se sotmet a votació la prposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (37 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 118/2015. “Modificar el barem per a la valoració 
de la memòria anual d’investigació i distribució de l’ajuda a 
la investigació, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XX. 

 
Punt 22. Aprovació, si escau, de convenis de suport i reconeixement de 
spint-off a empreses derivades d’investigació.  
 
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 prenen els acords següents: 
 

ACGUV 119/2015. “Aprovar el conveni de suport 
institucional de la Universitat de València a l’empresa 
FIBROSTATIN, S.L., com a empresa derivada de la 
recerca (spin-off ), el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XXI. 

 
ACGUV 120/2015. “Aprovar el conveni de suport 
institucional de la Universitat de València a l’empresa 
EPIDISEASE S.L., com a empresa derivada de la recerca 
(spin-off ), el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XXII. 

 
 Punt 23. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de patent i de 
resultats d’investigació.  
 
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 prenen els acords següents: 
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ACGUV 121/2015. “Aprovar el contracte de llicència 
d’explotació de patent entre la Université París Diderot, 
Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), el Centro 
de Investigación Biomedica en Red (CIBER), la Fundació 
per al foment de la investigació Sanitària i Biomèdica de la 
Comunitat Valenciana (FISABIO), la Universitat de 
València i SATT Ile-de-France Innov, SAS (Idfinnov), el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXIII. 

 
ACGUV 122/2015. “Aprovar el contracte de llicència 
d’explotació de resultats del projecte titulat “Methods and 
means for managing extended-spectrum beta-lactamase  
(ESBL) entre la Université París Diderot, que actua en 
representació del laboratori UMR 1137, Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), el Centro de 
Investigación Biomédica en Red (CIBER), la Fundació per 
al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la 
Comunitat Valenciana (FISABIO), la Universitat de 
València i SATT Ile-de-France Innov, SAS (Idfinnov), el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXIV. 

 
Punt 25. Torn obert de paraules. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació informa que 
dimarts passat va impartir la darrera classe als estudiants de la Nau Gran en 
aquesta sala i agraeix el rector haver-ho permès. Desprès es van reunir amb 
el vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa i amb la 
directora del Servei d’Extensió Universitària per a manifestar el seu 
descontent pel tracte que reben, ja que no poden votar ni estar presents en 
els òrgans de gestió. Hi van presentar algunes propostes, com ara, la 
possibilitat d’intercanviar assignatures i itineraris, millorar el procès de 
matrícula i també sobre l’augment de les taxes del proper any, que pujaran a 
300 euros. Se’ls va dir que hi havia previsió de congelar l’augment de les 
taxes per a l’any proper i que la justificació del seu augment progressiu era 
que la Nau Gran és deficitària. S’hi va preguntar si s’havia fet un estudi 
econòmic i es va contestar que estaven fent-lo. Per tant, si no es coneixien 
els resultats, no entenien el motiu de l’augment. 
 
Opina que amb les dades que tenim, la Nau Gran no sembla deficitària i 
proposa que, en cas que l’estudi econòmic demostre que hi ha dèficit, es 
passe de 60 estudiants matriculats a 80 i que solament puga impartir 
docència i cobrar, el professorat que tinga el seu POD complet.  
 
Finalment, agraeix el vicerector i la directora del Servei el compromís per 
estudiar aquestes propostes.  
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Ana Isabel Blanco intervé, com a representant del personal investigador en 
formació, en el seu nom i en el de la resta de representants del col·lectiu, 
per a demanar informació sobre l’estat en el que es troba el programa de 
contractes postdoctorals propis de la Universitat de València que van 
proposar. Indica que la convocatoria del programa estava prevista, segons 
informació del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, per al curs 
acadèmic 2015/2016, ja que hi havia pressupost. Manifesta el seu 
agraïment a l’equip rectoral per la seua bona disposició en incloure aquest 
projecte, però també manifesta la seua preocupació per la dil·lació del 
procediment per a convocar aquests contractes postdoctorals que, a més, 
no han aparegut en cap ordre del dia de les diferents comissions 
d’investigació. Finalment, sol·licita que s’establisca un pla cronològic de 
treball per a la tramitació i preparació dels barems d’aquest programa.  
 
Jesús Olavarría fa referència a la intervenció de Santiago Renard en el punt 
21 de l’ordre del dia, sobre el barem d’investigació. Ja ha demanat en altres 
ocasions que se solucione el tema dels instituts esmentats. En l’any 2004 
es va pactar que el professorat adscrit a instituts tenia la seua docència 
preferentment als instituts, però els investigadors poden investigar en 
diferents àrees. Opina que el més lògic seria que es puguera introduir la 
investigació que correspon a l’institut en l’institut i la part que pertoca al 
departament en el departament, però hi ha problemes i no es pot fer així. 
Indica que és hora d’afrontar aquest assumpte.  
 
Per altra part, planteja l’assumpte de la valoració de la investigació dels 
instituts multidisciplinaris, que fins ara es valorava amb criteris d’institut o 
de centre, però ara sembla que es valora amb el criteri del centre on 
cadascu està adscrit i no està d’acord. Aquest assumpte està legalment 
solucionat, però no informàticament. 
 
El president de la Junta de PAS planteja, en primer lloc, una reflexió. La 
Universitat està formada per tres estaments que són necessaris i cal que 
funcionen: estudiants, PDI i PAS. Ahir va tenir la primera reunió amb 
Gerència i sindicats per a tractar el tema de la carrera professional del PAS i 
la conclusió va ser de preocupació, decepció i sorpresa. És sabedor que la 
Generalitat ha deixat fora al personal de les universitats públiques en aquest 
assumpte, però recorda al rector el compromís amb el PAS i li demana el 
suport perquè el PAS no es quede despenjat d’aquest concepte retributiu, 
com ja va passar en el 2006. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica contesta Ana Blanco que la 
convocatòria està enllestida, però encara no ha eixit. S’atendran sis 
contractes d’eixida i quatre d’entrada. Afegeix que Conselleria ha ofertat la 
signatura d’un conveni per a incorporació d’investigadors. Pel que fa al tema 
plantejat per Jesús Olavarría, demanarà informació i, respecte de l’adscripció 
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dels instituts, en el reglament de la comissió els instituts estan adscrits a 
una àrea. 
 
El rector contesta el president de la Junta de PAS que a la universitat hi ha 
voluntat política de donar resposta a la carrera professional del PAS. De fet, 
hi ha reserva pressupostària per al primer tram. Estem en procès de 
converses. Entèn el malestar del personal perquè el personal de la 
Generalitat Valenciana ja està percebent el complement i s’ha deixat fora al 
personal de les universitats públiques. Opina que amb la dotació que rebem 
de la Generalitat serà díficil assumir tot el procès. Per tant, cal fer pressió a 
la Generalitat i continuar amb les converses amb Gerència i amb el Consell 
Social.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 14,10 
hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta acta.  
 
Vist-i-plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 
 


