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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 30 de juny de 2015, a les 9’20 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban Morcillo 
Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, 
queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat 
de València. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis de Grau i 
Política Lingüística: Isabel 
Vázquez Navarro 
 
Vicerector de Polítiques de 
Formació i Qualitat Educativa: 
Ramón López Marín. 
 
Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Guillermo Palao 
Moreno 
 
Vicerectora de Sostenibilitat i 
Planificació: Clara Martínez 
Fuentes. 
 
Vicerectora  d’Estudis de  
Postgrau: Rosa Marín Sáez.  
 
Vicerector d’Economia i 
Infraestructures: Juan Luis Gandía 
Cabedo 
 
Vicerectora d’Investigació i 
Política Científica: Pilar Campins 
Falcó. 
 

Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 
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 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
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Degà Fac. Farmàcia:Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Sotsdirectora ETS Enginyeria: Ana 
Dejoz García 
 
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. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 
PDI Fac. Física: Enric Josep Valor 
Micó 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
Personal Investig. En formació 
Fac. Dret: Ana Isabel Blanco 
García. 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història: 
Laura Peris Bolta 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 

PAS Fac. Economia: Pilar Catalán 
Cercós. 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS CADE: Carlos Javier López 
Benedi 
 
Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
Representant Consell Social: 
Francisco Puchol-Quixal  i de 
Antón 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Vicedegana Fac. Ciències 
Matemàtiques: Rosa Donat 
Beneito 
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Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
 

Absències justificades: 
Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Ed.: Vicent 
Horcas López 

 
 

------------- 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 26 de maig 
de 2015. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La secretària general presenta una correcció d’errades a l’annex de l’acord 
92/2015, que s’accepta. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 123/2015. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 26 de maig de 2015 amb la modificació següent: 
. Incloure correcció d’errades a l’annex de l’acord 92/2015 
del punt 3r de l’ordre del dia.” Annex I. 

 
Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector comunica el condol dels membres del consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
. Dra. Rafaela García López, catedràtica del Departament de Teoria de 
l’Educació.  
. Sra. Inmaculada Tomás Vert, sotsdirectora de Culturarts, Música i Vocal 
de la PAM de la Universitat de València, que va estar molt vinculada a la 
nostra Universitat.  
 
A continuació, en l’apartat de les felicitacions, felicita: 
 
. La Universitat de València, per participar un any més en la Conferència 
Internacional Anual organitzada per NAFSA, mitjançant el Vicerectorat 
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d’Internacionalització i Cooperació, que va tenir lloc a Boston, 
Massachussets, del 24 al 29 de maig, i que enguany ha celebrat la seua 
67ena edició amb el lema New Horizons in International Education. 
 
. El Dr. José Antonio Martínez Lozano, catedràtic del Departament de 
Física de la Terra i Termodinàmica i el seu grup de recerca de Radiació 
Solar, per liderar un projecte de cooperació a la província de Salta, al nord-
oest argentí, per a l’estudi de la radiació UV incident en llocs de gran 
altitud. 
 
. El Dr. José Miguel Embid Irujo, catedràtic del Departament de Dret 
Mercantil i la investigadora Sra. Paula del Val Talens, per obtenir en la seua 
vuitena edició, el premi San Raimundo de Peñafort de la Reial Academia de 
Jurisprudència i Legislació amb el treball titulat La responsabilidad social 
corporativa y el Derecho de sociedades de capital: entre la regulación 
legislativa y el soft law. 
 
. Els guardonats amb el premi Manuel Castillo: 

- En la modalitat de monografia d’investigació publicada, el treball 
Reshaping geographical allocation of aid: the role of immigration in 
Spanish Official Development Assistance, del Prof. Sergio Tezanos, 
d’Economia Aplicada de la Universidad de Cantabria, 

- En la modalitat de reportatge periodístic, el premi ex aequo als 
documentals Objetivo Salud de José Luis Vila San-Juan i Voces de 
Gurugú de Germán Caballero, reporter gràfic del diari Levante-EMV. 

- En la modalitat d’investigació inèdita, el premi a la recerca titulada 
Nuevos frentes de actuación en educación para el desarrollo 
humano, de Mario López Gómez, estudiant de la Universitat de 
Múrcia.  

 
. El Dr. Tobies Grimaltos Mascarós, catedràtic del Departament de 
Metafísica i Teoria del Coneixement, per rebre el premi dels 25 Premis de 
la Crítica dels Escriptors Valencians a la seua obra Vista parcial. 
 
. La Sra. Maria Josep Picó, de la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la 
Universitat de València, periodista i col·laboradora en la revista Mètode, 
per rebre el premi de la Fundació Agricultura i Medi Ambient de la 
Comunitat Valenciana (FUVAMA). 
 
. Els nous membres de la Universitat de València nomenats com a 
numeraris de l’Institut d’Estudis Catalans: 

- Dr. Antoni Furió Diego, a la Secció Històrico-arqueològica 
- Dra. Francesca Segura Beltrán, a la Secció Filosofia i Ciències Socials.  
-  Dr. Martí Domínguez Romero, a la Secció de Ciències Biològiques. 
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. El Dr. Honoris Causa Avelino Corma Canós, per rebre la Medalla de la 
Universitat Politècnica de València.  
 
. La Nau de la Universitat de València, per rebre un dels premis Ciutadans, 
2015 concedit per la Federació de Veïns de València, per ser un focus de 
cultura i de reunió.  
 
. El Sr. Vicent Balanza, investigador del Departament de Psiquiatria de la 
Universitat de València, per la seua participació en un treball internacional 
amb la participació de la Facultat de Medicina i Odontologia, on destaca la 
importància de la nutrició per al manteniment de la salut mental, publicat 
recentment en The Lancet Psychiatry. 
 
. El Dr. José Manuel Pastor, investigador del Departament d’Anàlisi 
Econòmica, pel seu estudi sobre el càlcul que diu que el sistema 
universitari públic espanyol aporta un 15% al PIB estatal, publicat en 
Papers in Regional Science. 
 
. El Dr. Pedro Ruiz Castell, professor contractat del Departament d’Història 
de la Ciència i Documentació de la Universitat de València, per la seua 
coordinació en l’obra titulada Beyond Public Engagement, editada per la 
Cambrigde Scholars Publishing on reivindica el valor social i cultural de les 
col·leccions universitàries.  
 
. El grup d’investigadors, coordinats pel Dr. Francisco Javier Aznar 
Avendaño, professor de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia 
Evolutiva, per l’estudi Vivint al límit, on descriuen un comportament 
desconegut fins ara: la vida dels percebes que habiten exclusivament a les 
aletes de cetacis, en concret, en dofins d’aigües tropicals i temperades, 
publicat a la revista PLoS ONE. 
 
. El grup d’investigadors de Radioastronomia de la Universitat de València, 
per determinar la masa d’una estrella binària diminuta gràcies a les seues 
intenses emissions en ràdio (rares en estrelles tan menudes), la qual cosa 
obligarà a revisar els models d’evolució estel·lar, publicat a l’ùltim número 
de la revista Astronomy & Astrophysics. 
 
. El Dr. Santiago Mas Coma, per la seua investigació sobre l’actual epidèmia 
de Schistosomiasis o Bilharziasis a Europa, la seua complexitat, 
implicacions i potencials repercusions davant el fet inesperat de tractar-se 
d’una situació de característiques zoonòtiques, publicat a la revista Lancet 
Infectious Diseases. 
 
Informa que s’han signat els convenis següents: 
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. Conveni amb l’Agència Valenciana de Turisme, per a la col·laboració en el 
desenvolupament del grau en Ciències Gastronòmiques de la Universitat de 
València.  
 
. Conveni marc de col·laboració amb la Província d’Espanya de la 
Companyia de Jesús. 
 
. Conveni marc de col·laboració amb l’Institut Valencià d’Art Modern 
(IVAM), per a cooperar en l’estudi, la investigació, la recuperació i la 
difusió de l’Art Modern i Contemporani. 
 
. Conveni amb l’empresa Sistemas i Muntatges Industrials, S.A. (SISTEM), 
per a crear una càtedra institucional per treballar en la innovació i en el 
suport a la gestió eficient i sostenible de la mobilitat urbana.  
 
. Conveni de col·laboració amb Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG. 
 
En l’apartat de reunions i actes, han tingut lloc els següents: 
. El Comité Permanent de la CRUE, per videoconferència.  
. La Junta Directiva i l’Assemblea General de Red Emprendia a Badajoz. 
. Junta General d’Accionistes de Universia España.  
. Consell Executiu i Patronat d’ADEIT. 
. Assistència al Concert de Carles Santos en el Claustre i inauguració de la 
seua exposició a la Sala Estudi General i Acadèmia de la Universitat de 
València i l’acte de concessió de medalla.  
. Roda de premsa d’Expociència 2015, a la Sala de Juntes. 
. Homenatge d’acomiadament a la Sra. Carmen Tomás Juan.  
. Inauguració de la vuitena edició de les Jornades CONTD amb la desena 
edició de TVMorfosis a l’edifici La Nau.  
. Assistència a la constitució de la novena legislatura de les Corts 
Valencianes. 
. Inauguració del Congrès Workshop on Functional Analysis Valencia 2015 
on the ocassion of the 60th birthday of  professor José Bonet.  
. Recepció al rector de Tifariti acompanyat del vicerector Guillermo Palao. 
. Acte de lliurament de les credencials de les beques Santander de 
mobilitat internacional per a estudiants de la Universitat de València, al 
saló d’actes d’aquest edifici.  
. Inauguració de l’exposició fotogràfica de la Fundació Norma Bethune- 
l’Emprempta solidària. 
. Cloenda de la vint-i-quatrena conferència seminari permanent ETNOR 
Mercados, Estado y Sociedad: un nuevo contrato social para el siglo XXI, 
amb Antón Cortés com a convidat.  
. Acte de presentació de la Xarxa d’Escoles Taller per a Professors Aula 
Emprende, 2015. 
. Acte de reconeixement a l’Experiència, Jubilacions i Sexennis.  
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. Reunió del CEIC de l’Hospital Clínic.  

. Recuperació de la Generalitat. Homenatge als 10 d’Alaquàs (1975-
2015), en el 40 aniversari de la seua detenció, entre ells Josep Guia i 
Marín, Ernest Lluch, Vicent Soler, … 
. Cloenda del programa d’Habilitats directives.  
. Cloenda de la Jornada del pla de formació d’educació secundària.  
. Cloenda de la Jornada d’Experiències i reptes de futur del Campus 
d’Excel·lència internacional VLC/Campus a la UPV. 
 
Seguidament, informa que a les 12 hores serà l’acte de presa de possessió 
de Vicent Soler com a conseller d’Hisenda, al que transmet la nostra 
efusiva i esperançadora felicitació i s’acomiada d’ell com a membre del 
Consell de Govern amb un fort aplaudiment dels membres del consell.  
 
Finalment, cedeix la paraula la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat perquè informe sobre la reunió de la la CASUE. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acdèmica i Professorat indica que divendres 
passat, 26 de juny, es va reunir la CASUE. A banda de tractar sobre els 
reials decrets de creació d’universitats i centres i d’acreditació de 
professorat, s’hi va presentar i debatre l’informe sobre l’aplicació de 
l’anomenat decret 3+2, elaborat en base a la informació sol·licitada a les 
universitats sobre l’estat actual de les titulacions de grau, per veure de 
quin escenari partim i les previsions i propostes de futur de titulacions de 
grau de 180 ECTS i de màster de 120 ECTS. 
 
Afegeix que, es va rebre informació de 50 universitats, 33 públiques i 17 
privades, que abasta 1601 titulacions. S’ha constatat que les universitats 
han aplicat la discrecionalitat que permet el RD 1393/2007 i hi ha una 
gran diversitat en el creditatge de les pràctiques externes i treballs de fi 
de grau. 
 
Respecte a les propostes de canvi, majoritàriament les universitats van 
contestar que no tenien prevista, a curt termini, cap modificació de plans 
d’estudi per a implantar nous graus amb estructura diferent de 240 ECTS. 
Només algunes universitats, majoritàriament privades, han manifestat tenir 
preparats o estar dissenyant plans d’estudi de 180 ó 192 ECTS. En 
representació de les universitats catalanes, el vicerector  de la Universitat 
de Barcelona va dir que el sistema universitari català també estava 
treballant en l’elaboració de títols de tres anys. S’hi va obrir un intens 
debat en què les universitats van manifestar que no és el moment de fer 
canvis, però el Director General va dir que tenien ja fets els procediments 
per a verificar títols acreditats o títols nous de tres anys.  
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Pel que fa a la Comunitat Valenciana, va dir que les vicerectores d’Estudis 
de Grau, d’Estudis de Postgrau i ella mateixa es van reunir amb les 
universitats valencianes i, tret de la Universitat Europea, totes es van 
pronunciar a favor de no fer canvis.  
 
Per tant, ens mantenim en la postura manifestada en el Consell de Govern, 
però opina, que la situació comença a canviar. 
 
Finalment, el rector expressa el nostre reconeixement institucional i la 
felicitació a les persones que en els darreres eleccions han obtingut 
càrrecs de responsabilitat en el govern municipal i autonòmic, la qual cosa 
s’accepta. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Dulce Contreras pregunta, pel que fa la intervenció de la vicerectora 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat, si l’acreditació es refereix a 
professorat o a centres.  
 
La vicerectora contesta que es tracta de l’acreditació del professorat 
perquè canvien els criteris.  
 
Punt 3. Informe al voltant de la proposta de resolució d’encomanament de 
gestió a la Fundació Universitat-Empresa.  
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Es tracta d’informar sobre les modificacions de les relacions 
econòmiques i adminitratives entre la Universitat i ADEIT. Aquesta 
Fundació, fins ara, s’ha encarregat, sobretot de fer cursos de postgrau i 
pràctiques externes mitjançant convenis que s’han anat renovant al llarg 
del temps. Ara, que cal altra renovació, és el moment de plantejar 
modificacions mitjançant encomanaments de gestió perquè es produesca 
un control més efectiu de la Universitat cap a les activitats de la Fundació i 
per aixó, s’han d’establir els mecanismes i procediments necessaris. 
 
A la documentació que es presenta hi ha tres tipus de documents: la 
memòria justificativa de la necessitat de fer l’encomanament de gestió, la 
memòria tècnica i la memòria econòmica, que donen suport tècnic i 
econòmic a les capacitats que quantifiquen la relació. En aquest sentit, la 
relació s’estableix a partir de dues activitats: cursos de postgrau i 
pràctiques externes. Les memòries han estat redactades en col·laboració 
amb el Vicerectorat d’Estudis de Postgrau, d’Estudis de Grau i Política 
Lingüística, de Gerència i del Servei de Contractació. La previsió és que al 
llarg del mes de juliol, es farà una resolució que serà el veritable 
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encomanament de gestió. Les responsables seran la vicerectora d’Estudis 
de Postgrau per als cursos de postgrau i la vicerectora d’Estudis de Grau i 
Política Lingüística per a les pràctiques externes.  
 
El detall fonamental de les resolucions és la durada del conveni, que serà 
de dos anys, prorrogable per quatre anys més. La idea és continuar 
funcionant des del punt de vista acadèmic, tenint en compte que 
s’aprovarà un reglament de cursos propis de postgrau. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PAS pregunta quina és la vinculació jurídica 
contractual del personal de la Fundació.  
 
José Manuel Almerich pregunta si l’encomanament de gestió passarà de 
nou, al Consell de Govern per a la seua aprovació o si es farà 
independentment. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials opina que serà profitós per a la 
Fundació i planteja que el Consell de Govern hauria de tenir informació més 
freqüent del procès i, a més, conéixer la memòria econòmica i d’activitats 
anuals. Així mateix, demana aclariments del que implica que ADEIT siga un 
“medi propi”. Finalment indica que en la documentació es planteja que la 
Universitat de València recórre a la Fundació perquè no té personal 
especialitzat. Opina que el que no tenim és personal suficient. 
 
El president de la Junta de PDI opina que és positiu que s’aclarisquen 
aquestes relacions. S’hauria de plantejar una reflexió sobre els procesos de 
subcontractació que hi ha a la Universitat i especificar les cauteles i 
garanties que es pretenen. Això és irrellevant en procesos de 
subcontractació interna, però en els casos de subcontractació de medis 
propis serìa més necessària. Cal una perspectiva de debat sobre l’abast i el 
contingut dels cursos de la Universitat de València. Hauria d’haver una 
sèrie de qüestions filosòfiques comunes que no sempre ho són. Indica que 
en la memòria tècnica apareix un apartat sobre mitjans materials i humans 
on els requísits són que la Fundació garantisca personal suficient, que no 
en farà modificacions de forma aleatòria i que complirà les seues 
obligacions salarials, però no hi ha cap menció a les condicions mínimes 
que ha de complir respecte a la legislació laboral i això hauria d’estar clar. 
 
Jesús Olavarría indica que ADEIT sempre ha complit adequadament les 
funcions que la Universitat li ha encomanat. No té clar aquest 
encomanament de gestió sobre els títols propis i observa que hi ha una 
contradicció entre la memòria tècnica i la memòria justificativa, atès que 
en una es parla de gestió de cursos de postgrau i en altra de programes, 
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això implica exclusivitat en una d’elles i les dues haurien d’estar 
coordinades. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures contesta al president de la 
Junta de PAS, que la relació contractual de les persones de la Fundació 
continua inalterable, és la que hi havia, ja que res ha canviat. Pel que fa a 
la intervenció de José Manuel Almerich, indica que per a la resta 
d’activitats, s’hauria de veure l’entitat i el pes de cadascuna i, si cal, es 
faran més encomanaments de gestió. De moment, es tracta de donar 
cobertura als cursos de postgrau i a les pràctiques externes. Respon al 
degà de la Facultat de Ciències Sociales que no té cap inconvenient que 
s’informe al Consell de Govern sobre la gestió anual que fa la Fundació.  
 
Aclareix que “medi propi” és la forma jurídica adequada per a establir la 
relació que li proporciona a la Universitat una capacitat de control efectiu 
sobre la Fundació. Des del punt de vista de la subcontratació, la Fundació 
també aprovà les instruccions concretes per a la contractació. ADEIT s’ha 
de dotar d’un mecanisme de contractació pública on s’aprovaran les 
instruccions.  
 
Pel que fa a la intervenció de Jesús Olavarria, en el Reglament de Postgrau 
s’establirà que no haurà exclusivitat en la gestió dels cursos de postgrau i 
que hauran de sotmetre’s al mateix mecanisme de funcionament que 
tenim. Respecte dels mitjans, es faran alguns ajusts.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística indica que, si bé les 
pràctiques externes són activitats acadèmiques regulades en els plans 
d’estudi, i l’activitat de tutorització realitzada pel professorat està 
reconeguda en el seu POD, aquestes pràctiques tenen unes caraterístiques 
que les diferencien d’altres activitats docents. Cada any es gestionen 
aproximadament 11.000 pràctiques externes d’estudiants de 54 
titulacions de grau, 116 màsters oficials i titulacions pròpies. Cada 
pràctica necessita d’una tasca prèvia per a trobar una oferta amb un perfil 
formatiu adequat. En aquests moments no tenim suficient personal, ni 
personal especialitzat en aquest tipus de recerca i, en aquest sentit, la 
Fundació té les persones adequades i els mecanismes de treball de molts 
anys, que la Universitat, ara, no seria capaç d’assolir.  
 
El rector recorda que aquest punt és un informe i que no requereix 
votació, però agraeix les intervencions dels membres. Igualment recorda 
que la Fundació ADEIT porta interactuant amb la Universitat de València 
durant vint-i-set anys. El pas que donem, sempre en col·laboració amb el 
Consell Social, ja que la iniciativa de creació d’ADEIT va ser del Consell 
Social, és perquè canvien els temps i les circumstàncies jurídiques i, per tal 
de millorar el context de la relació. ADEIT, Gerència i el Vicerectorat 
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d’Economia i Infraestructures porten treballant dos anys i mig o tres. El 
que avui s’informa al Consell de Govern és fruït d’un procès de maduració 
molt llarg al que s’ha arribat fins trobar l’estructura jurídica que dóna les 
millors garanties de tranquil·litat. Comptarem amb la intervenció de la 
Generalitat i la Sindicatura de Comptes. Opina que la matisació que s’ha fet 
sobre els mitjans és convenient per estètica i afegeix que el treball que 
desenvolupa ADEIT no sols són pràctiques d’empresa i màsters propis, 
també són activitats diverses, compartides per la Universitat sobre 
ocupació, empreneduria, la Càtedra de gestió empresarial, etc.. que tenen 
un valor afegit. ADEIT és un instrument, un interfaç que li ve molt bé a la 
Universitat. És un element articulador i el nostre compromís és continuar 
informant i saber que la relació jurídica es més escaient i dóna més 
garanties a la comunitat universitària.  
 
Per tant, el treball de la Gerència, del Consell Social i de la Universitat de 
València culmina amb aquesta proposta i agraeix especialment el treball 
d’Alfonso Maldonado i també del secretari del Consell Social, Vicente 
Boquera, i del president del Consell Social, del gerent i d’Antonio Aracil, i 
dels sindicats, empresaris, professorat i altres representants institucionals 
i, per suposat, de la secretària general, que ha aportat els seus 
coneixements jurídics tan necessaris i la seua capacitat per a moderar.  
 
Punt 4. Modificació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública, 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. Afegeix que l’oferta d’ocupació, aprovada en el Consell de 
Govern d’abril, ja s’ha publicat al DOGV. La modificació consisteix a 
incloure tres places d’investigador doctor i que es lliure al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. Indica que l’1 de juny el Ministeri 
ens va trametre un burofax on indicava el nombre de places que ens 
correspon segons la taxa de reposició. Si no ho acceptem, interposaran 
recurs contenciós administratiu. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
José Manuel Claver indica que ha rebut correus de representants de 
departaments del Campus de Burjassot-Paterna, en contra de la proposta 
del Ministeri que ens redueix una plaça. Segons la intervenció de la 
vicerectora i que el Ministeri empra diferents mesures, no ens queda més 
remei que acceptar-ho. 
 
Enric Valor planteja una reflexió. Opina que el Ministeri incompleix els 
Pressupostos de l’Estat i manifesta la seua preocupació. Per imperatiu 
legal, no té més remei que acceptar-ho però s’hauria de fer alguna cosa, ja 
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que és injust que les places vacants de contractats doctors i 
col·laboradors no computen per a la taxa de reposició.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que el 15% de 
23 places és 3’4 i es fa redondeig per sota. Indica que la Universitat ja ha 
fet al·legacions al requeriment per tal de deixar constància del nostre 
desacord.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 38 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 124/2015. “Modificar l’oferta d’ocupació pública 
de la Universitat de València per a l’any 2015, relativa a 
places dels cossos docents universitaris de professorat 
contractat doctor i d’investigador doctor/investigadora 
doctora, publicada en el diari oficial de la Comunitat 
Valenciana el 26 de maig de 2015, l’acord i la justificació 
de la qual  s’adjunten com a annex.” Annex II. 

 
Enric Valor pregunta si es pot interposar recurs per tal de recuperar la 
plaça que ens han reduït.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta que si 
interposem recurs, ens arrisquem que es paralitze tota la convocatòria.  
 
Punt 5. Informe sobre la proposta de llicències de sabàtics. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmca 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 d’Investigació ha fet una valoració 
dels mèrits i l’informe de la Comissió de Professorat es pronuncia sobre la 
proposta que inclou mèrits docents i d’investigació. Hi ha hagut 
al·legacions, queixes i suggeriments que, en alguns casos s’han atès i en 
altres no perquè no hi eren al POD. Aleshores, recomana que sempre es 
reflectesca en POD la llengua en la que s’imparteix docència. El barem que 
tenim és el que s’aplica en aquesta convocatòria, però hem observat la 
necessitat de millorar-lo per a properes convocatòries.  
 
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 37 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 125/2015. “Aprovar la proposta d’adjudicació de 
llicències per any sabàtic, corresponent al curs 2015/2016, 
que s’adjunta com a annex.” Annex III. 
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El rector proposa el tractament d’una part del punt 21, corresponent al 
conveni que presenta el vicerector d’Economia i Infraestructures, que ha 
d’absentar-se d’aquesta sessió per anar a l’acte de presa de possessió del 
conseller d’Hisenda i Administracions Públiques, la qual cosa s’accepta.  
 
Punt 21. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures presenta l’assumpte i fa 
referència a la proposta de conveni marc amb la Fundació Parc Científica, 
la documentació del qual hi és a l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Afegeix que es tracta d’una addenda al conveni per a l’ampliació de l’edifici 
1, en el Campus de Burjassot-Paterna.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que el fet de cedir l’ùs durant 30 
anys, li ratifica en la seua posició de demanar la regulació dels principis 
d’actuació de la Universitat amb les fundacions. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 126/2015. “Autoritzar la signatura de l’addenda 
II al conveni marc de col·laboració entre la Universitat de 
València. Estudi General i la Fundació Parc Científic 
Universitat de València de la Comunitat Valenciana, el 
text de la qual s’adjunta com a annex. Annex IV. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de sol·licitud d’activació de l’àrea de 
coneixement de Teoria del Senyal i Comunicacions. 
 
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’una petició del Departament d’Informàtica per a 
crear una àrea de coneixement oficial. La Comissió de Professorat ho va 
informar favorablement amb la condició que no comporte augment de 
plantilla o contractació de professorat en les àrees de coneixement que 
traspassen la docència o recursos a la nova àrea i s’haurà d’informar 
sempre que hi haja canvis de professorat. S’ha fet un informe tècnic de 
viabilitat on es veu el balanç docent de cada àrea. 
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Demana el suport dels membres del consell amb la condició esmentada i 
afegeix que els posteriors canvis d’àrea que puguen haver-hi, ja es 
resoldran segons la normativa vigent.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Manuel Claver indica que aquesta àrea de coneixement és molt 
important en els estudis de Telecomunicacions i que hi ha professors de 
Telemàtica amb un ampli currículum en aquesta àrea, que voldrien passar-
se’n o opositar en ella.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (37 vots a favor), en pren l’acord següent: 
 

ACGUV 127/2015. “Aprovar l’activació de l’àrea de 
coneixement oficial de Teoria del senyal i comunicacions i 
la seua adscripció al departament d’Informàtica, sempre 
que no comporte increment de plantilla o contractació de 
professorat en les àrees de coneixement que traspassen  
docència o recursos a la nova àrea. Aquesta condició 
s’haurà de tenir en compte per a informar els 
procediments de canvi d’àrea de coneixement del 
professorat que s’en derive.” 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de revisió de vacants associades a la 
promoció. 
 
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 la comissió de Professorat es va pronunciar a favor, 
per unanimitat. Afegeix que tots els anys hi ha professors que no tenen els 
requísits i s’aprova la seua promoció amb la condició que quan finalitze el 
seu contracte han de tenir l’acreditació. En aquest cas, es tracta de tres 
persones que no tenen els requísits exigits a la finalització del seu 
contracte d’ajudant. Demana que es mantinguen aquestes places com a 
vacants, donat el dèficit docent estructural que tenen les àrees de 
coneixement i es convoquen quan siga possible.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 128/2015. “Mantenir les places, relacionades al 
document que s’adjunta com annex, com a vacants 
d’ajudants doctors, per necessitats docents de les àrees de 
coneixement.” Annex V. 
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Punt 8. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places per a 
l’estabilització d’investigadors doctors (art. 2.1 de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat, 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 compta amb el vot afirmatiu de les quatre seccions 
sindicals i de la Comissió de Professorat i d’Investigació. És el mateix 
model de convocatòria que el que s’utilitza per a l’accés a les places de 
professorat funcionari i s’ha inclòs el requísit de dos sexennis.  
 
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 (38 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 129/2015. “Aprovar la convocatòria del concurs 
per a la provisió de tres places de personal investigador 
contractat de caràcter indefinit en la figura 
d’investigdor/a doctor/a, d’acord amb la resolució que 
s’adjunta com a annex” Annex VI. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau de proposta d’acord de les retribucions 
addicionals del PDI funcionari, exercici 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 totes les sol·licituds es lliuren a l’AVAP. Comenta 
que el professorat amb sis sexennis, en fer el càlcul eixia perdent en el 
factor 1 i s’ha modificat d’ofici. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 130/2015.  
“1. Aprovar la proposta d’assignació de complement 
autonòmic per a l’exercici 2015, referida al professorat 
consignat en el document que s’adjunta com annex I. 
 
2. Trametre a l’AVAP les relacions de professorat que han 
demanat retribució addicional pel concepte de l’article 24 
(Mobilitat) d’acord amb els annexos II i III. 
 
L’annex II conté la relació de professorat i estades que 
arriben a 180 dies amb estades iguals o superiors a 15 dies 
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i que es gaudiren en el període comprès entre l’1 de gener 
de 2008 i el 31 de desembre de 2014, en universitats o 
altres centres docents o investigadors.  
 
L’annex III conté la relació de professorat que no 
compleix els requísits per a apàreixer a l’annex II. 
 
3. En tot cas, les sol·licituds dels interessats es trametran a 
l’AVAP juntament amb la documentació aportada per a 
la seua consideració.  
 
4. Delegar en la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat l’elaboració de la proposta d’acord de les 
retribucions addicionals per al professorat que presente 
sol·licituds per a l’exercici 2015, d’ara en davant en 
aplicació de la base cinquena de la convocatòria aprovada 
per resolució del Rectorat de la Universitat de València de 
22 de desembre de 2014.” Annex VII. 

 
 
Punt 10. Aprovació, si escau, de sol·licituds de comissió de serveis de 
professorat. 
 
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. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 131/2015. “Aprovar la sol·licitud de comissió de 
serveis a favor de Francisco Olucha Bordonau, professor 
del Departament d’Anatomia i Embriologia Humana de la 
Universitat de València, per a prestar els seus serveis a la 
Universitat Jaume I de Castelló, durant el curs acadèmic 
2015/2016.” 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de proposta de calendari de processos de 
gestió acadèmica per al 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. Es tracta dels calendaris de gestió dels Serveis d’Estudiants, 
de Recursos Humans de PDI, i de Postgrau. Pràcticamente són iguals als de 
l’any anterior, sols s’han ajustat alguns terminis, com ara les sol·licituds 
de professors emèrits i les dades de presentació i revisió de l’oferta 
acadèmica de graus i màsters.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 132/2015. “Aprovar el calendari, que s’adjunta 
com a annex, de processos de gestió acadèmica de la 
Universitat de València, que gestionen diferents serveis 
administratius, corresponent al curs 2015/2016.” Annex 
VIII. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de les propostes d’activitats de 
reconeixement de crèdits per participació universitària.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Recorda, una 
vegada més, que aquestes activitats no són el mateix que la lliure elecció. 
La proposta presentada es va aprovar, per unanimitat, en la Comissió 
Assessora d’Estudis de Grau i és semblant a la de l’any anterior. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Carles Xavier López observa que no hi són alguns dels mòduls proposats 
per la Delegació d’Estudiants i pregunta si han canviat els criteris.  
 
La degana de la Facutat de Dret indica que en el cas de les propostes 
desfavorables, s’haurien d’especificar els motius per a poder transmetre’ls 
als afectats.  
 
José Landete observa que en l’activitat Taller d’oratòria i debat universitari 
s’han rebaixat els crèdits que se sol·licitaven. 
 
Jesús Olavarria demana que s’especifique cóm aconsegueixen els 1’5 
crèdits per representació estudiantil, si és per estar triats o per exercir el 
càrrec. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística contesta Carles 
Xavier López que no ha hagut cap canvi de criteri. La proposta presentada 
per la delegació del rector per als estudiants està estructurada en mòduls 
amb diferents cursos i la proposta d’aprovació fa referència, bé al mòdul 
complet, quan l’informe és favorable a tots els cursos que inclou, o bé als 
cursos de forma individual. 
 
Pel que fa a la intervenció de la degana de la Facultat de Dret, diu que la 
proposta desfavorable dels Assajos preparatius de la tuna s’ha basat en 
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l’informe del Patronat d’Activitats Musicals. S’ha seguit el mateix 
procediment que per a la Banda de Música de la Facultat de Medicina i 
Odontologia, però  l’informe del PAM va considerar que la qualitat i el nivell 
musical de la Tuna no era comparable amb el altres bandes, orquestres i 
cors de la nostra Universitat.  
 
El contingut del Taller d’introducció al dret, és semblant al d’assignatures 
introductòries que ja existeixen en les titulacions de Dret i Criminologia. Es 
tracta, per tant, de propostes que, si es consideren adequades per a la 
formació de l’estudiant, s’haurien d’incloure en els plans d’estudi. 
 
Pel que fa a Taller d’oratoria i debat universitaris, no té tota la 
documentació i reconeix el seu desconeixement en aquests moments, 
sobre els crèdits sol·licitats en la proposta del centre, però indica que el 
creditage de 2 ECTS aprovat és el que es correspon amb altres activitats 
semblants. Aquest és un reconeixement per la participació de l’estudiant i 
no necessàriament ha de ser proporcional a la dedicació de l’estudiant.  
 
Finalment contesta Jesús Olavarría, que el reconeixement de crèdits per 
representació estudiantil consisteix en ser nomenat i després cal fer un 
curs de representació estudiantil i acreditar haver assistit al 80% de les 
reunions. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
José Landete comprén els objectius d’aquestes activitats i el paper que 
juguen en l’expedient dels estudiants, però li sembla cridaner que en 
termes de participació s’equiparen, per exemple, activitats que suposen un 
treball de tot l’any amb l’organització d’un congrès. Opina que la proposta 
és injusta perquè no reconeix el que implica realment aquest taller. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística indica que en aquest 
Consell de Govern es va decidir que el reconeixement no fóra 
necessàriament proporcional a la dedicació de cada activitat. S’hi va 
decidir que, per exemple, el Voluntariat, la participació en l’orquestra de la 
Universitat o en competicions esportives universitàries tingués un 
reconeixement d’1’5 crèdits, que no és proporcional a l’esforç ni a la 
dedicació que suposa. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 30 
vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 133/2015. “Aprovar la proposta d’activitats de 
reconeixement de crèdits per participació universitària, 
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corresponent al curs acadèmic 2015/2016, que s’adjunta 
com a annex.” Annex IX. 

 
 
 
Punt 13. Aprovació, si escau, de l’inici d’expedient de nou pla d’estudis de 
màster, en substitució d’un títol anterior i proposta 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. El 
nou títol que es proposa és el Màster en Planificació i Gestió del 
Desenvolupament Local, substitueix al màster universitari en Promoció 
Gestió i Desenvolupament Local i l’òrgan responsable continuarà essent 
l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local. La proposta es basa 
en l’experiència acumulada passats cinc anys, des de que es van iniciar els 
ensenyaments i la diferent situació socioeconòmica aconsella una 
reorientació diferent del desenvolupament local i una necessitat d’altre pla 
de formació que s’ajuste millor a la forma actual de veure el 
desenvoluament local, des d’una perspectiva teòrica i metodològica; més 
arrelat als territoris i a les col·lectivitats locals, més vinculat a les regions 
urbanes i espais de vida supra-municipals. Per altra banda, com a 
conseqüència de la crisi, s’imposa una revisió de la figura i de les 
competències de l’agent de desenvolupament local, inclosa una 
planificació, mediació, gestió i avaluació d’iniciaciatives i projectes locals. 
Són aquests els elements claus a cobrir des del màster, l’objectiu del qual 
ha de ser servir a l’interès general i traslladar frontera en allò acadèmic i 
aplicat i contribuir al desenvolupament del territori i comunitats on 
s’arrela.  
 
Per a portar a terme aquest pla d’estudis, participen l’Institut 
Interuniversitari de Desenvolupament Local, departaments de les facultats 
de Geografia i Història, de Ciències Socials, de Dret i d’Economia, l’Institut 
Universitari d’Economia Internacional, altres universitats espanyoles i 
estrangeres a més d’institucions públiques i privades.  
 
El títol actual ha tingut el darrer curs 50 sol·licituds i s’han formalitzat 20 
matrícules. Es preveu que continue en aquesta línia. La nova proposta 
s’articularia en un pla d’estudis de 60 crèdits i no té problemes de 
viabilitat econòmica. La idea és diversificar l’orientació per a proporcionar 
un ample ventall d’optatives, per tal que l’estudiant puga fer un currículum 
d’acord amb les seues preferències.  
 
Finalment, comunica la composició de la comissió elaboradora del pla 
d’estudis.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 134/2015. “Iniciar l’expedient d’elaboració de la 
memòria de verificació del màster universitari en 
Planificació i Gestió del Desenvolupament Local, l’òrgan 
responsable del qual és l’Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Local i aprovar la composició de la 
Comissió Elaboradora del Pa d’Estudis: 
 
. Professor Joaquin Farinós. 
. Professora Maria Dolores Pitarch 
. Professora Ana Sales 
. Professor Joaquin Martín 
. Professor Ricard Calvo 
. Professor Josep Vicent Pérez Cosín 
. Professor José Ramon Gallego Bono 
. Luisa Goecoechea (PAS) 
. Ana Campos Climent (Estudiant actual MGPL)”. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, d’extinció de títols 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. 
Afegeix que el màster en Infermeria Oncològica no ha superat el procés 
d’acreditació, però s’han recollit opinions i suggeriments de millora i canvi i 
s’està treballant en una nova proposta. Durant el curs 2015/16 
continuaran els estudiants ja matriculats i en el curs 2016/2017 
s’implantarà un nou màster.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 135/2015. “Aprovar la supressió del màster 
universitari en Infermeria Oncològica, d’acord amb 
l’informe que s’adjunta com a annex.” Annex X. 

 
Punt 15. Aprovació, si escau, de noves memòries de verificació 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. 
Indica que aquest màster està orientat a la investigació en el camp de la 
medicina aplicada a l’activitat musical per a estudiar les patologies que  
produeix la pràctica continuada d’aquesta activitat. A Espanya no hi ha cap 
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màster d’aquest tipus, mentre que aquest estudi si que hi és a altres 
països de la Unió Europea. El pla d’estudis consta de 60 crèdits, dels quals 
35 són obligatoris, 16 corresponen al treball de fi de màster i 3 són 
optatius. Compta amb la participació de professorat de la Facultat de 
Medicina i Odontologia i de Fisioteràpia. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia agraeix l’equip de direcció 
i al Vicerectorat de Postgrau l’ajuda que ha rebut, ja que no és un màster 
fàcil, però opina que és necessari dintre del camp de les patologies de 
l’àmbit musical, atesa la importància i repercusió que té en la Comunitat 
Valenciana. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 136/2015. “Aprovar la memòria de verificació del 
màster universitari en Medicina Aplicada a l’Activitat 
Musical, que s’adjunta com a annex, l’òrgan responsable 
del qual és la Facultat de Medicina i Odontologia.”Annex 
XI. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, de l’inici d’expedient de pla d’estudis de 
programa de doctorat i proposta de la 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. 
Indica que la proposta d’un Programa de Doctorat en Disseny ve de la mà 
de l’Escola d’Art i Disseny de València, que té 1600 estudiants matriculats 
i el 70% de la plantilla no és doctor, per la qual cosa es preveu una 
important demanda. L’òrgan responsable serà la Facultat de Geografia i 
Història i donat el caràcter interdisciplinar del tema, participarien 
departaments de la Facultat de Geografia i  Història i de la Facultat 
d’Economia, l’Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives i, 
a més, està obert a qualsevulla àrea de coneixement que puga estar 
relacionada. 
 
La vicerectora comunica la composició de la CEPE i finalment, agraeix a la 
degana de la Facultat de Geografia i Història la seua bona disposició en 
col·laboració en aquest assumpte.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història opina que el departament 
de Dret Mercantil també hauria de formar part de la CEPE, sobretot per 
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tractar sobre la propietat intel·lectual, per la qual cosa proposa Jesús 
Olavarria per ser inclòs en la composició. Jesús Olavarría accepta de bon 
gust. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 137/2015. “Iniciar l’expedient d’elaboració de la 
memòria de verificació del programa de doctorat en 
Disseny, l’òrgan responsable del qual és la Facultat de 
Geografia i Història i aprovar la composició de la 
Comissió d’Elaboració del Pla d’Estudis corresponent: 
 
. Presidenta: Dra. Esther Alba Pagán. 
  Vocals:  
. Dr. Ricard Huerta Ramón. 
. Dr. José Luis Jiménez Salvador. 
. Dra. Maria Dolores Pitarch Garrido. 
. Dr. Joaquín Aldas Manzano. 
. Dr. Jesús Olavarría Iglesia.” 

 
Punt 17. Aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient de creació de 
l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes com a institut universitari 
mixte amb el CSIC. 
 
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. Destaca la importància d’aquest institut malgrat l’informe de 
“recomanable amb reserves” de l’Agència Nacional d’Avaluació i 
Prospectiva. Demana que s’inicie l’expedient.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 138/2015. “Iniciar l’expedient de creació de 
l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes com a 
institut universitari mixt amb el CSIC i obrir el període 
d’informació pública d’un mes.” 

 
Punt 18. Aprovació, si escau, de proposta perquè la Universitat forme part 
de la Fundació de la Comunitat Valenciana Codifiva Kratos-Humanitas. 
 
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 els objectius són instar als organismes públics 
perquè adopten mesures que ajuden a les persones amb discapacitats, 
com ara, la cessió de pisos o de residències per a estudiants amb 
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discapacitat.Demana el suport perquè la Universitat de València col·labore 
amb aquests objectius. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jesús Olavarría opina que els objectius són encomiables, però demana 
aclariments sobre què significa “formar part de la Fundació”. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta que la 
Universitat de València formaria part com a patró de la Fundació.  
 
Carles Xavier López també demana aclariments per saber si hi ha més 
patrons.  
 
El president de la Junta de PDI observa que també hi ha patrons honoraris i 
pregunta perquè hem d’optar per aquesta via i no per la via del conveni o 
d’altres activitats. Planteja els seus dubtes sobre el fet que aquesta siga la 
millor forma de vinculació a la Fundació. 
 
Jesús Olavarria entèn que ens han designat i que el que es planteja ara és 
l’acceptació de la designació com a patró. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat aclareix que la 
Coordinadora de discapacitats físics de la Comunitat Valenciana desitja 
que la Universitat de València forme part de la Fundació com a patró. 
 
José Manuel Almerich dóna suport a la proposta. Entèn que la Fundació 
encara no està totalment constituïda i en els seus estatuts s’haurien de 
modificar algunes qüestions. Com a president de la Fundació Lluis Alcanyís 
també ofereix la seua col·laboració. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a m à alçada i per 
unanimitat (36 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 139/2015. “Aprovar que la Universitat de 
València forme part en qualitat de patró, de la Fundació 
de la Comunitat Valenciana Codifiva Kratos-Humanitas, 
els estatuts de la qual s’adjunten com a annex.” Annex XII. 

 
Punt 19. Aprovació, si escau, d’ativitats puntuals d’extensió universitària.  
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de 
la Universitat de València. La proposta suposa el reconeixement de crèdits 
de lliure elecció perquè els estudiants que encara no han acabat els estudis 
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puguen anar tancant els seus expedients. Hi ha tres borses d’aquests 
estudiants, vinculades a les titulacions d’enginyeries, de dret i d’economia. 
Anuncia que al setembre es reunirà amb els equips de direcció d’aquests 
centres per fer una oferta atractiva i que els estudiants s’involucren i 
puguen tancar els expedients.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 140/2015. “Aprovar la realització de les activitats 
puntuals d’extensió universitària que s’adjunten com a 
annex i el seu reconeixement com a crèdits de lliure 
elecció.” Annex XIII. 

 
Punt 20. Aprovació, si escau, del programa d’ajuda d’esportistes d’alt 
nivell i èlit universitària.  
 
El delegat del rector per a estudiants presenta l’assumpte en absència del 
vicerector de Cultura i Igualtat i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que durant el curs 
2014/2015, 135 estudiants s’han afegit al programa, l’objectiu del qual 
és establir mesures per compatibilitzar els estudis amb l’activitat 
esportiva. El programa comporta tutela acadèmica, lliure disposició 
d’instal·lacions esportives, reconeixement de crèdits per la seua 
participació, ajudes econòmiques, matrícula gratuïta i altres ajudes. 
Finalment, agraeix als responsabiles del programa i als tutors de les 
facultats la seua tasca.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 141/2015. “Aprovar el programa d’ajuda 
d’esportistes d’alt nivell i èlit universitaris, corresponent 
al curs acadèmic 2015/2016, que s’adjunta com a annex.” 
Annex XIV. 

 
Punt 21. (Continuació), Autorització, si escau, per a la signatura de 
convenis de col·laboració.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científca, el vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació i la secretària general presenten els 
convenis corresponents a la seua àrea de treball i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 142/2015. “Ratificar la signatura del conveni 
específic de col·laboració entre l’Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas i la Universitat e 
València. Estudi General, per a formalitzar l’associació de 
la Unitat  Biodiversidad y Evoluación Vegetal,  com a 
unitat associada d’I+D+I al CSIC, mitjançant el reial 
Jardí Botànic, el text del qual s’adjunta com a 
annex.”Annex XV. 

 
ACGUV 143/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Nacional de 
Cajamarca (Perú) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XVI. 

 
ACGUV 144/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad de Riberäo 
Prieto (Brasil) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 

 
ACGUV 145/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Kuban State University 
(Krasnodar-Rusia) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XVIII. 

 
ACGUV 146/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidade de Passo 
Fundo (Rio Grande do Sul. Brasil) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XIX. 

 
ACGUV 147/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la International Menthorship 
Foundation for the Advancement of the Higher Education 
(IMFAHE. EEUU) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XX. 

 
ACGUV 148/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el Molt Il·lustre Col·legi de 
Farmacèutics de València i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.”Annex XXI. 
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ACGUV 149/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el Col·legi Oficial de Dietistes-
Nutricionistes de la Comunitat Valenciana i la Universitat 
de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 
com a annex.”Annex XXII. 

 
Punt 22. Torn obert de paraules.  
 
Francesc Marí opina que estem d’enhorabona pel canvi de signe polític del 
Consell de la Generalitat Valenciana que obre possibilitats que abans 
semblaven llunyanes i també perquè un membre del consell de govern ha 
estat nomenat conseller d’Hisenda i Administracions Públiques. Demana 
l’equip de direcció que s’inicien les negociacions amb Conselleria.  
 
Pedro Cabrera llegeix un escrit per sol·licitar al rector una reunió urgent 
amb la Conselleria per tal de presentar una sèrie de reclamacions i queixes 
que es recullen en l’escrit que s’adjunta com a annex XXIII a aquesta acta. 
 
Dulce Contreras s’acomiada dels membres del Consell en nom del degà de 
la Facultat d’Economia, Vicent Soler i afegeix que ell sent deixar la facultat 
i la Universitat però també està molt il·lusionat amb la nova destinació. 
 
El president de la Junta de PDI indica que hi ha informacions sobre el pla 
d’estudis de Ciències Gastronòmiques que no són tranquil·litzadores, ja 
que sembla que hi ha marques comercials que es relacionen amb la 
Universitat. Planteja la seua inquietud i demana aclariments.  
 
Jesús Olavarría, com a representant dels departaments del Campus de 
Tarongers,  transmet la inquietut i preocupació que li han manifestat 
alguns departaments al voltant de: 
. L’ordenació dels departaments derivada dels Estatuts, ja que se’ls ha 
donat un termini molt curt (mitjans de juliol), per a prendre decisions que 
perduraran en el temps i s’han emprat dades actuals derivades d’anys de 
crisi que suposen amortitzacions i canvis de places.  
. Desequilibris en els departaments respecte a l’assignació de recursos 
humans. Demana que es continue parlant amb els departaments que 
perden efectius, alguns d’ells fins al 50% dels seus recursos humans. 
 
José Manuel Claver indica que forma part del Consell de Govern fa dos 
anys i pel juliol es renovarà la representació de departaments de campus 
en aquest òrgan. Vol acomiadar-se de tots i afegir que ha après molt i ha 
estat un plaer. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística contesta al president 
de la Junta de PDI que el grau en Ciències Gastronòmiques és totalment 
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públic. No depenem de cap entitat privada. S’han signat convenis amb la 
Universitat Politècnica de València i amb l’Agència Valenciana de Turisme 
perquè tenen mitjans materials i humans complementaris als nostres, amb 
la Federació Empresarial d’Hosteleria de València perquè els nostres 
estudiants necessiten fer pràctiques, o amb Mercavalència o altres 
entitats, com les denominacions d’origen, perquè ens poden aportar, entre 
altres coses, matèries primes. 
 
D’altra banda, comunica que avui s’ha publicat en el BOE la convocatòria 
de beques de col·laboració en departaments universitaris amb els 
mateixos requísits que l’any passat. El termini de presentació de 
sol·licituds és fins al 15 de setembre. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat, pel que fa a la 
intervenció de Jesús Olavarría, demana tranquil·litat. Es cert que s’ha 
posat un termini per tal de tenir una primera proposta, però es continuarà 
parlant i hi haurà més reunions. No vol generar angoixa i anuncia que es 
parlarà tot el que siga necessari per tal de buscar les millors solucions. 
 
El rector, en referència a la intervenció de Dulce Contreras, indica que 
coneix l’ambivalència sentimental del degà de la Facultat d’Economia, 
Vicent Soler, entre la Generalitat i la Universitat de València i que ahir ja 
tenia constància que volia acomiadar-se del Consell de Govern, però 
malgrat la seua voluntat, no ha estat possible.  
 
Respecte de les intervencions de Francesc Marí i el president de la Junta 
de PAS, està d’acord que ens podem felicitar i és evident que el poble 
valencià ha parlat en les urnes. Un dels temes més preocupants i que és un 
repte imortant és el finançament, però opina que les persones que hi ha en 
el govern valencià en aquests moments, tenen molt clares les estructures i 
les necessitats de les universitats públiques valencianes i confirma la seua 
voluntat de donar suport a les institucions públiques. 
 
Un altre tema important són les taxes universitàries, que han pujat més del 
40% en els darrers anys, però els dos assumptes estan interconectats i no 
es poden resoldre individualment. 
 
Pel que fa a la carrera professional, les universitats necessitem que el 
nostre personal queda integrat en la Comunitat Valenciana i això formarà 
part de les nostres reivindicacions i ho farem arribar a les instàncies 
corresponents. La voluntat política de l’equip de direcció és clara i 
treballem en eixe sentit cada dia, per a desenvolupar les millors condicions 
possibles per al nostre personal.   
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I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
12,50 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta. 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 


