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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 28 de juliol 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 
 
Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Delegat del rector per a 
Estudiants: Daniel González 
Serisola. 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Vicesecretari General: Luis Enrique 
Nores Torres 
 
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 
 
Vicedegà Fac. Dret. Francisco 
Javier Palao Gil 
 
Degana en funcions Fac.  
Economia: María Iborra Juan 
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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 
 
Representant Instituts 
universitaris: José María Peiró Silla 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María José 
Lorente Carchano 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Nuría María Tabanera García 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Ed.: Vicent 
Horcas López 
 
PDI Fac. Magisteri: Luis Sebastián 
Villacañas de Castro 
 

PDI Fac. Farmàcia: José Gorgues 
Zamora 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS CADE: Carlos Javier López 
Benedi 
 
Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
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Coordinador AGE: Jordi Caparrós 
Gutiérrez 
 
Absències justificades: 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
Representant Consell Social: 
Francisco Puchol-Quixal  i de 
Antón 

 
PAS Fac. Economia: Pilar Catalán 
Cercós 
 
PDI Fac. Física: Enric Josep Valor 
Micó 
 
Personal Investig. En formació 
Fac. Dret: Ana Isabel Blanco 
García

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

El rector informa que en aquesta sessió actuarà com a secretari del 
Consell, el vicesecretari general, Luis Enrique Nores Torres, per absència 
justificada de la secretària general.  
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 30 de juny 
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.  
 
El vicesecretari general presenta una sol·licitud de modificació de l’acta, 
plantejada pel professor José Manuel Claver Iborra, director del 
departament d’Informàtica, relativa a la seua intervenció en el punt 6 de 
l’ordre del dia, aportant, tal i com s’indica a l’art. 27de LRJAP, el text de la 
que hauria sigut la seua intervenció.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord ssegüent: 
 

ACGUV 150/2015. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 30 de juny de 2015 amb la modificació següent: 
 
. A la pàgina 14, substituir el paràgraf 3r pel següent: 
“José Manuel Claver indica que aquesta àrea 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.” 
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Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell, pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
. Sra. Pilar Moreno López, personal d’administració i serveis de la 
Secretaria de la Facultat de Farmàcia.  
. Dr. Víctor Jiménez Torres, professor jubilat de la Facultat de Farmàcia.  
. Dr. Luis Recatalà Boix, professor del departament de Biologia Vegetal, de 
la Facultat de Farmàcia.  
 
A continuació, felicita als membres de la comunitat universitària següents: 
 
.  El personal de la Universitat que ha pres possessió en càrrecs de 
diferents equips de govern de l’Administració Local i Autonòmica i els 
agraeix la seua voluntat de treballar en el nou govern.  
 
. Dra. Paula Jardón Giner, del Departament de Didàctica i Organització 
Escolar, pel seu nomenament com a coordinadora del nou centre de 
Didàctica del Patrimoni.  
 
. El grup d’investigadors que lidera la Dra. Penelopé Hernández Rojas, per 
la seua participació en un gran projecte de recerca europea que té com a 
objectiu construir un simulador del comportament humà, a partir de 
l’estudi de patrons de les conductes socials en contextos com l’actual, en 
el qual interactuen un gran nombre d’agents altament interconectats. 
 
. Sra. Amparo Mañés Barbé, pel nomenament com a nova directora de la 
Unitat d’Igualtat. 
 
. Sr. Juan José Hernández Rey, nou director de l’IFIC. 
 
. La Unitat per a la Integració de persones amb discapacitat de la 
Universitat de València, per haver estat guardonada en la cinquena edició 
dels premis solidaris ONCE Comunitat Valenciana “pels seus més de vint 
anys atenent els alumnes amb discapacitat, actualment més de mil a tots 
els campus.” 
 
. La Universitat de València, perquè la nostra col·lecció Museogràfica de 
TIC ha sigut reconeguda com a Col·lecció Museogràfica Permanent de la 
Comunitat Valenciana, per la Generalitat Valenciana.  
 
. Per l’èxit del Festival de Serenates a la Nau d’enguany, amb una 
assistència de més de 4.800 persones.  
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. Dr. Antonio Martínez Naveira, professor emèrit del departament de 
Geometria i Topologia, per rebre la medalla de la Reial Societat Matemàtica 
Espanyola (RSME). 
 
. L’IFIC, per rebre l’acreditació “Severo Ochoa”. En el passat consell de 
govern de 28 d’abril ja vàrem felicitar l’IFIC i ara tornem a fer-ho perquè 
l’acte d’aquest lliurament va tenir lloc el proppassat 16 de juliol. 
 
. Sr. Carlos Lacasta Llàcer, investigador de l’IFIC, pel seu nomenament com 
a nou representant espanyol en el Comité Europeu per a Futurs 
Acceleradors (ECFA), organisme depenent del laboratori europeu de física 
de partícules (CERN) a facilitar l’accés de la comunitat científica a les 
mateixes. 
 
. Sra.  M. Consuelo María López i Sr. Óscar Moreno Delgado pels seus 
nomenaments com a vicesíndica i vicesíndic de Greugues, en representació 
del PAS i dels estudiants, respectivament.  
 
En l’apartat de les publicacions, felicitar: 
 
. El grup d’investigadors liderat pel professor Dr. Pedro Rafael Gil Monte, 
del departament de Psicologia Social, pel seu estudi publicat en Japanese 
Psychological Research, on s’ha validat la utilitat de la eïna per a 
diagnosticar la síndrome d’esgotament professional Spanish Burnout 
Inventory (SBI), pel context cultural, social i laboral de Brasil.  
 
. L’equip d’investigadors dirigit pel catedràtic del departament de 
Psicologia Social, Dr. Enrique Gracia Fuster, per la seua recerca pionera en 
fer a València la primera ciutat europea que compta amb un mapa sobre 
violència de gènere, classificada per barris, publicat en la revista American 
Journal of Epidemiology. 
 
. Els científics d’Igenomix (PCUV), pel descobriment amb el qual es pot 
saber si un embrió humà serà cromosòmicament normal o anormal en les 
trenta primeres hores, després de la unió des nuclis d’un òvul i un 
espermatozoide i garantir l’èxit de l’embaràs, treball publicat a Nature 
Communications.  
 
. Dr. Carles Xavier Simó Noguera, del departament de Sociologia i 
Antropologia Social, pel seu estudi sobre l’efecte del divorci o la separació, 
elaborat per professorat de la Universitat de València, que demostra que 
les persones que no viuen en parella tenen un nivell pitjor de salut que 
aquelles casades o que es troben en unió, resultats publicats en la Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, editada pel Centre 
d’Investigacions Sociològiques (CIS). 
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El rector comunica que s’han signat els convenis següents: 
 
. El 7 de juliol de 2015 es va signar el conveni de col·laboració entre la 
Caixa Popular-Caixa Rural CCV i la Universitat de València per a la creació 
de la càtedra Cooperativa Caixa Popular del Desenvolupament Territorial i 
Economia Social Valencianes. 
 
. El 10 de juliol de 2015 es va signar un conveni marc de col·laboració 
entre el CGPJ i la Universitat de València.  
 
En l’apartat de reunions i actes, destaca els següents: 
. Comissió de Reclamacions d’Acreditació Nacional del Consell 
d’Universitats. 
. Consell General de la Xarxa Vives, amb l’assistència de la vicerectora 
d’Estudis de Grau i Política Lingüística.  
. Comité Permanent de la CRUE, per videoconferència. 
. El Claustre de la Universitat, que va aprovar un document sobre taxes i 
sobre la jornada laboral del PAS major de 60 anys i dedicació de 
professorat. 
. Assistència a la presa de possessió del nou Consell de la Generalitat 
Valenciana i dels canvis de competències de conselleries. 
. Visita a la Unitat d’Igualtat a l’edifici La Nau. 
. Visita a la Unitat Web i Màrqueting del Campus de Burjassot. 
. Presentació de l’Informe CyD 2014 “La contribución de las universidades 
españolas al Desarrollo”, a Madrid, amb l’assistència de la vicerectora 
d’Investigació i Política Científica.  
. Inauguració del desetè Col·loqui de l’Associació Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes, al saló Sanchis Guarner de la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació, amb l’assistència del degà de la Facultat i del 
rector.  
. Assitència a la presa de possessió del secretari autonòmic d’Educació, Sr. 
Miquel Soler Gracia.  
. Cloenda de la setena Escuela de Verano MOTIVEM, amb l’assistència del 
vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa.  
. Trobada, a Madrid, de “El reto de la empleabilidad de los titulados 
universitarios”, organitzat per la CRUE i la Fundació CyD, amb la assistència 
de la vicerectora d’Estudis de Postgrau. 
. Trobada amb els emprenedors del Centro YUZZ de la Universitat de 
València.  
. Inauguració del Congrès Internacional de la Global Innovation and 
Knowledge Academy (GIKA), a la Facultat d’Economia.  
. Assistència a la presa de possessió del delegat del govern en la 
Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues Ferrer. 
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. Jornada sobre la Ley de Propietat Intel·lectual a la Universitat de 
València, en el Centre Cultural La Nau. 
. Obertura de la 32ena Universitat d’Estiu de Gandia, amb l’assistència del 
president de la Generalitat. 
. Cloenda del Congrès Internacional ESMO_ESO sobre medicina oncològica 
per a estudiants de Medicina, a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i 
Odontologia.  
. Inauguració de la primera Jornada del Programa Internacional de 
Asesoramiento (IIMP) “Talento Español sin fronteras en el siglo XX!”, a 
l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia, amb assistència del 
delegat del govern en la Comunitat Valenciana i la secretària d’Estado, 
Desarrollo e Innovación i agraeix la tasca de Guillermo Palao. 
 
Pel que fa a les comunicacions al web de la Universitat de València, 
 
. Les universitats públiques valencianes han acordat crear la Xarxa 
REDIFOPCV, amb l’objectiu de sumar forces per a fer visibles i posar en 
valor dos eixos comuns i estratègics: la formació del professorat i la 
innovació educativa. Un dels instruments clau per a aquest fi és el web: 
http://www.redifopcv.es 
 
. La Universitat de València ha adjudicat el 99,73% de les 8.570 places de 
primer curs que oferia per a l’any acadèmic 2015/2016, és a dir, s’ha 
cobert quasi la totalitat de l’oferta en centres propis i en les seues 
titulacions. A més, han estat 16.432 (l’any passat 16.128) els estudiants 
que han elegit titulacions de la Universitat de València com a primera 
opció, xifra que, de nou, la confirma com la preferida d’entre totes les 
universitats de la Comunitat Valenciana.  
 
. la Universitat de València ha adjudicat ja, en la primera fase de 
preinscripció, el 77,42% de la seua oferta de màsters oficials per al curs 
2015/2016.  De 4.776 places oferides en els 105 màsters oficials de la 
Universitat, s’ha adjudicat 3.698, un 77,42% del total de l’oferta. Aquesta 
xifra representa un increment d’un 17,5% respecte del curs passat, on es 
varen adjudicar un total de 3.146 places en aquesta primera fase de juny. 
Hi ha un total de 37 titulacions que han cobert totes les places i tenen 
llista d’espera.  
 
A continuació, el rector cedeix la paraula el vicerector d’Economia i 
Infraestructures perquè informe sobre l’inici d’expedient d’encomanament 
de gestió a l’ADEIT, la documentació del qual es troba a l’Aula Virtual de la 
Universitat de València.  
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures recorda que en el darrer Consell 
de Govern es va explicar l’estat de la situació de l’ADEIT i es va assumir el 
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compromís que quan s’iniciaren les encomanaments de gestió, s’informaria 
al Consell de Govern. Per tant, informa que ja s’ha signat l’inici de 
l’expedient, que informarà l’Assessoria Jurídica. La resolució estableix el 
tipus d’encomanament, les seues condicions i una vigència inicial de dos 
anys, prorrogables si es compleixen certes circumstàncies S’ha previst que 
l’inici de l’encomanament siga per a l’1 de setembre de 2015 i inclou una 
condició essencial: l’establiment d’un sistema de costos analític per a 
establir la prestació de l’activitat de costos, a més del sistema de 
pagaments entre Universitat i ADEIT i les causes de la resolució de 
l’encomanament. Quan tingam els informes que falten es procedirà a la 
signatura de l’encomanament de gestió.  
 
Punt 3.  Nomenament, si escau, de doctors honoris causa. 
 
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. 
Així mateix, informa dels tràmits seguits, destacant que la comissió de 
Doctorat es va reunir el passat 12 de juny, havent estat prèviament 
exposades durant un mes les diferents propostes, sense que s’haja rebut 
cap manifestació en contra o al·legació. A continuació, afegeix que aquest 
curs és el que més propostes s’han rebut i, a més, algunes restaven 
pendents del curs passat, sent finalment un total de vuit. Presenta les 
propostes, el seu origen, els mèrits dels diferents candidats i la seua 
vinculació amb la Universitat de València.  
 
En primer lloc, presenta els proposats per la Comissió de Doctorat: 
 
La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, presenta la proposta a 
favor del doctor Josep Massot i Muntaner, que ja va fer l’any passat i la 
renova ara. El seu darrer honoris va ser en 2007. En Josep Massot i 
Muntaner ha sigut professor de Literatura Catalana a la Universitat de 
Barcelona. Actualment és professor d’Història Moderna i Contemporània. 
Ha rebut diversos premis i té una relació investigadora important amb la 
nostra Universitat.  
 
De la Facultat de Geografia i Història venen dues propostes. La comissió 
de Doctorat assumeix la de Paul Preston i demana al rector que faça seua 
la de Josep Fontana i Làzaro. A continuació la vicerectora d’Estudis de 
Postgrau relata un resum dels mèrits que concòrren en cadascun dels 
candidats: 
 
Paul Preston és un historiador molt reconegut, especialitzat en la història 
més recent d’Espanya. Col·labora amb la Càtedra Cañada Blanch i té 
concedida l’encomanda de l’ordre del mèrit civil per serveis a Espanya i 
Caballer de la Gran Creu de l’ordre d’Isabel la Catòlica. 
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Josep Fontana és un dels historiadors més importants dels nostres dies. A 
més de la seua activitat científica, realitza altres activitats. Col·labora amb 
la revista Recerques. Destaca la publicació de la seua tesi doctoral en 
forma de llibre “La quiebra de la monarquia absoluta 1814-1820”, que va 
tenir una gran repercusió dins i fora d’Espanya. Recentment ha publicat el 
llibre “Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945”. La 
seua relació amb la nostra Universitat és mitjançant la Facultat d’Economia 
i la Facultat de Geografia i Història. Destaquen els seus seminaris, 
congressos i treballs d’investigació, així com la direcció de tesis doctorals. 
Insisteix que la proposta siga assumida pel rector. 
 
En segon lloc, la vicerectora d’Estudis de Postgrau presenta les 
candidatures proposades pel rector que compten amb el suport del 
vicerector de Cultura i Igualtat i de la Unitat de Igualtat: la candidata 
Amélia Valcárcel, gran exponent del feminisme i de la igualtat en el nostre 
país i, la doctora Saskia Sassen, una de les sociòlogues de major prestigi 
internacional, doctora honoris causa per diverses universitats, que ocupa 
actualment, la càtedra de Sociologia de la Universitat de Columbia. 
 
Finalment, a criteri del Consell de Govern, presenta les propostes de 
Eduard Vieta psiquiatra de la Universitat de Barcelona, a proposta de la 
Facultat de Medicina i Odontologia; Dale Jorgenson, professor d’Economia 
de la Universitat de Harvard, a proposta de la Facultat d’Economia i 
Adriano Piatelli, catedràtic de Patologia Oral, a proposta del Departament 
d’Estomatologia, amb el suport de professorat de les Universitats de Niza i 
de Sao Paulo. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història manifesta la seua 
satisfacció i demana el nomenament a favor del professor Paul Preston, 
que compta amb l’acord unànime de la Junta de centre i amb el suport del 
departament d’Història Contemporània. Igualment es pronuncia també a 
favor del professor i mestre Josep Fontana. Indica que en aquest darrer 
cas, ha estat una demanda conjunta de la Facultat de Geografia i Història i 
de la Facultat d’Economia. 
 
La degana de la Facultat d’Economia, a qui el rector dóna la benvinguda 
per la seua incorporació, així com l’enhorabona, indica que l’última data de 
nomenament de doctor honoris causa proposat per la Facultat d’Economia, 
és de novembre de 2011, per la qual cosa, ja ha transcorregut el termini 
exigit per la normativa vigent. Ara proposen al professor Dale Jorgenson 
que compleix tots els requísits necessaris i ha demostrat una vinculació 
important amb el departament d’Anàlisi Econòmica. Així mateix, destaca 
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els mèrits de la proposta que té el suport unànime de la Junta de Facultat. 
Pel que fa al professor Fontana, la Facultat d’Economia va activar la 
proposta, per unanimitat, però no va ser la iniciadora.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Manuel Almerich, professor de la Facultat de Medicina i Odontologia, 
intervé per donar suport a la proposta d’Adriano Piatelli, que treballa en 
investigació bàsica sobre nous materials i sobre el desenvolupament de 
mètodes per a les persones que ho necessiten. Té una activa relació amb 
la nostra Universitat, concretament amb l’equip del professor Peñarrocha, 
amb publicacions i treballs conjunts i un projecte europeu. És la primera 
vegada que el departament d’Estomatologia presenta una proposta en 
aquest sentit. 
 
Pren la paraula el coordinador de l’AGE, Jordi Caparrós, que intervé com a 
membre del departament de Filologia Catalana, llegeix unes paraules en 
favor del professor Massot i Muntaner i demana l’aprovació de la proposta. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació manifesta el 
suport a la proposta a favor d’Amélia Valcárcel i anuncia que portarà 
l’acord de la Junta de la Facultat.  
 
El rector pren la paraula per a fer una reflexió: 
 
De primer, allunya els dubtes sobre l’admissibilitat de procedir al 
nomenament de vuit honoris causa. Sembla que la normativa ho limita a 
quatre; però la normativa admet una lectura en clau, en el sentit 
d’efectuar més nomenaments i de fet, ja s’ha fet en el passat, mitjançant 
les facultats conferides al rector. No obstant això, fa una crida perquè 
aquestes qüestions vinguen al consell de govern ja tancades, desprès de la 
intervenció del veritable òrgan “tècnic” en la matèria, la subcomissió de 
Doctorat. El rector indica que la votació dels membres del consell de 
govern hauria de fonamentar-se exclusivament, en els mèrits i no per les 
limitacions numèriques. Així mateix, destaca el valor que té la incorporació 
dels doctors honoris causa a la Universitat.  
 
Igualment, recorda que la Universitat de València sempre ha estat molt 
responsable en aquests nomenaments, a diferència d’altres universitats 
que en el transcurs del temps, han hagut de retirar la distinció d’alguna de 
les persones nomenades.  
 
Finalment, fa una crida als membres del consell, en el sentit que, si la 
normativa vigent en la matèria sembla inapropiada, insten a la seua 
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modificació mitjançant el Vicerectorat d’Estudis de Postgrau, perquè els 
límits i restriccions dels nomenaments siguen clars i detallats. 
 
Per tant, sol·licita el vot favorable per a totes les candidatures i remarca 
la neutralitat que ha tingut en aquests anys, durant els quals mai, ni el seu 
departament ni el seu grup d’investigació han fet cap proposta.  
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes, que obtenen els resultats 
següents: 
. Josep Massot i Muntaner. 34 vots a favor i 5 vots en blanc.  
. Paul Preston. 38 vots a favor i 1 vot en blanc.  
. Amélia Valcárcel. 36 vots a favor i 3 vots en blanc. 
. Saskia Sassen. 36 vots a favor i 3 vots en blanc.  
. Josep Fontana i Làzaro. 35 vots a favor i 4 vots en blanc. 
. Eduardo Vieta. 30 vots a favor i 9 vots en blanc. 
. Dale Jorgenson. 29 vots a favor i 10 vots en blanc.  
. Adriano Piatelli. 32 vots a favor i 7 vots en blanc.  
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 151/2015. “Nomenar doctor honoris causa per la 
Universitat de València al professor Josep Massot i 
Muntaner.” 

 
ACGUV 152/2015. “Nomenar doctor honoris causa per la 
Universitat de València al professor Paul Preston.” 

 
ACGUV 153/2015. “Nomenar doctora honoris causa per 
la Universitat de València a la professora Amélia 
Valcárcel Bernaldo de Quirós.” 

 
ACGUV 154/2015. “Nomenar doctora honoris causa per 
la Universitat de València a la professora Saskia Sassen.” 

 
ACGUV 155/2015. “Nomenar doctor honoris causa per la 
Universitat de València al professor Josep Fontana i 
Làzaro.” 

 
ACGUV 156/2015. “Nomenar doctor honoris causa per la 
Universitat de València al professor Eduard Vieta.” 

 
ACGUV 157/2015. “Nomenar doctor honoris causa per la 
Universitat de València al professor Dale W. Jorgenson.” 

 
ACGUV 158/2015. “Nomenar doctor honoris causa per la 
Universitat de València al professor Adriano Piatelli.” 
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Punt 4. Aprovació, si escau, de nomenament/pròrroga de professorat 
emèrit/honorari de la Universitat de València.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Afegeix que la comissió de Professorat va informar 
favorablement aquest assumpte per unanimitat, i que totes les persones 
proposades enriqueixen la nostra Uversitat pel seu treball i projectes i per 
tant, demana el suport dels membres del consell. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història dóna suport a les 
propostes en favor de Carmen Aranegui i Paulino Iradiel. Ambdós molt 
vinculats a les àrees de coneixement dels seus departaments i mestres de 
molts dels professors actuals. En el cas de Carmen Aranegui, compta amb 
sis sexennis i més de 45 anys de dedicació a la Universitat de València i és 
molt reconeguda en l’ambit de l’arqueologia. Defensora del patrimoni 
cultural valencià i molt activa des del punt de vista de la dona en la 
societat. Pel que fa a Paulino Iradiel, és una persona amb una ampla 
dedicació al món universitari, molt vinculat a projectes d’investigació 
internacional amb una gran experiència investigadora que avala els seus 
sexennis. 
 
La degana de la Facultat d’Economia, assenyala que és motiu d’alegria 
demanar el nomenament com a professora emèrita de Dulce Contreras, 
que ha demostrat al llarg dels anys, que és possible mantenir un 
compromís seriós amb totes les activitats de l’àmbit docent, investigador i 
de gestió. Destaca el alt nivell de compromís i la seua trajectòria en el 
departament d’Anàlisi Econòmica, en la Facultat i en la Universitat. Compta 
amb l’acord favorable, per unanimitat, de la Junta del centre.  
 
El vicedegà de la Facultat de Dret, professor Palao, dóna suport a les 
propostes relatives als professors Juste i Castillo i indica que les dues 
propostes de la Facultat són de dret internacional i compleixen 
sobradament els requísits, ja que són molt reconeguts per la seua activitat 
investigadora i docent. 
 
La degana de la Facultat de Física indica que tant el professor Bernabeu 
com el professor Ferrer, són professors de reconegut prestigi que 
compten amb una trajectòria investigadora impresionant, participant en 
grups forts de projectes del CERN. Opina que, d’acord amb el seu desig, 
han de continuar amb la seua activitat investigadora i demana l’aprovació.  
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D’altra banda, també demana el suport per a la renovació del contracte 
d’emèrit del professor Azcárraga que té una trajectòria investigadora de 
primera línia.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació dóna el seu 
suport a la professora Neus Campillo que va contribuir a la creació de 
l’Institut d’Estudis de la Dona i destaca la seua tasca investigadora en 
filosofia contemporània. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat, com a professora de 
la Facultat de Psicologia, pren la paraula per tal de donar suport a la 
professora García Merita, destacant els seus rellevants mèrits acadèmics i 
docents, així com les principals fites de la seua carrera professional que la 
fan mereixedora d’aquesta designació. 
 
El rector tanca el punt sol·licitant el suport a totes les propostes, tant de 
primer nomenament com de renovació. Se sotmeten a votació secreta les 
propostes i obtenen els resultats següents: 
 
Professorat emèrit: 
. Carmen Aranegui Gascó. 34 vots a favor i 5 vots en blanc. 
. José Bernabeu Alberola. 33 vots a favor i 6 vots en blanc. 
. Neus Campillo Iborra. 35 vots a favor i 4 vots en blanc. 
. Mireya Castillo Daudi. 33 vots a favor i 6 vots en blanc.  
. Dulce Contreras Bayarri. 38 vots a favor i 1 vot en blanc. 
. Antonio Ferrer Soria. 35 vots a favor i 4 vots en blanc. 
. Maria Luisa García Merita. 35 vots a favor i 4 vots en blanc.  
. Paulino Iradiel Murugarren. 34 vots a favor i 5 vots en blanc.  
. José Juste Ruiz. 33 vots a favor i 6 vots en blanc.  
. Maria Rosa Miracle Solé. 34 vots a favor i 5 vots en blanc.  
 
Renovació professorat emèrit: 
. José A. De Azcárraga Feliu. 27 vots a favor i 12 en blanc. 
. Luis Franco Vera. 32 vots a favor i 7 vots en blanc.  
. Carlos José Furió Más. 32 vots a favor i 7 vots en blanc.  
. Manuel García Ferrando. 35 vots a favor i 4 vots en blanc.  
. Jordi Pérez i Durá. 34 vots a favor i 5 vots en blanc.  
 
Professorat honorari: 
. Javier García Gómez. 34 vots a favor i 5 vots en blanc.  
. Ana Marquez Aliaga. 35 vots a favor i 4 vots en blanc 
. Michael John McCarthy. 36 vots a favor i 4 vots en blanc.  
. Jaime Vidal Martínez. 34 vots a favor i 5 vots en blanc.  
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Renovació professorat honorari: 
. Consuelo Cerviño Vázquez. 35 vots a favor i 4 vots en blanc.  
. Pasquala Morote Magán. 34 vots a favor i 5 vots en blanc.  
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 159/2015.  
“1. Autoritzar la contractació a temps parcial dels 
professors i professores emèrits següents: 
. Aranegui Gascó, Carmen. 
. Bernabeu Alberola, José. 
. Campillo Iborra, Neus. 
. Castillo Daudí, Mireya. 
. Contreras Bayarri, Dulce. 
. Ferrer Soria, Antonio. 
. García Merita, Maria Luisa. 
. Iradiel Murugarren, Paulino. 
. Juste Ruiz, José. 
. Miracle Solé, María Rosa.  
 
2. Autoritzar la renovació dels contractes dels professors 
emèrits següents: 
. De Azcárraga Feliu, José A. 
. Franco Vera, Luis. 
. Furió Más, Carlos José.  
. García Ferrando, Manuel. 
. Pérez Durá, Jordi.” 

 
ACGUV 160/2015.  
“1. Nomenar professors honoraris i professores honoraris 
de la Universitat de València els següents: 
. García Gómez, Javier. 
. Márquez Aliaga, Ana. 
. McCarthy, Michael John. 
. Vidal Martínez, Jaime 
 
2. Renovar el nomenament de professores honoràries de la 
Universitat de València següents: 
. Cerviño Vázquez, Consuelo. 
. Morote Magén, Pasquala.” 
 

El rector dóna l’enhorabona de tot cor, a Dulce Contreras pel consens 
obtingut en la votació. 
 
Dulce Contreras manifesta en seu agraïment i alegria i afegeix que 
continuarà treballant per la nostra Universitat. 
 
Els membres del consell de govern, aplaudeixen de forma espontània la 
seua intervenció. 
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Punt 5. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament de director/a de 
l’Escola de Doctorat de la Universitat de València.  
 
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 a l’article 5 del Reglament de l’Escola de Doctorat, es 
contempla que el Comité de direcció de l’Escola podrà proposar al Consell 
de Govern un màxim de tres candidats a la Direcció de l’Escola de Doctorat 
i recorda que l’expedient de creació de l’Escola va ser aprovat en el Consell 
de Govern i autoritzada pel Consell de la Generalitat Valenciana en el mes 
de març, pel decret 33/2015, la qual cosa va fer possible la constitució 
del Comité de direcció de l’Escola que és l’òrgan responsable de fer la 
proposta de director. 
 
El termini per presentar candidatures era fins al 16 de juliol i s’ha 
presentat una única candidatura del catedràtic d’universitat Dr. José 
Vicente Bagán, que té avals i currículum adients per a ocupar aquest 
càrrec. El candidat, en la seua exposició del seu programa, també fa una 
proposta d’equip. El 24 de juliol va tenir lloc la sessió per constituir-se el 
Comité i en la mateixa sessió es va fer la proposta de director amb un 
resultat de 36 vots a favor i 11 vots en blanc.  
 
Demana als membres del consell el seu recolçament perquè el rector puga 
nomenar-lo. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Santiago Renard dóna suport a la candidatura presentada, però opina que 
el criteri de representació per branques de coneixement hauria de 
substituir al criteri de representació per Campus, ja que, al seu parer, seria 
el criteri més encertat. 
 
Jesús Olavarria transmet l’enhorabona a la vicerectora d’Estudis de 
Postgrau perquè opina que posar en marxa l’Escola de Doctorat és 
extremadament difícil i molt complicat amb el reglament que hi ha. També 
li agraeix la transparència en la informació que, per altra part, fa que 
sàpiguem com funcionen les coses. Indica que el que cal aprovar és la 
proposta de director de l’Escola de Doctorat no la proposta d’equip i, com 
a membre del Consell de Govern, opina que la seua única responsabilitat és 
donar suport, exclusivament, al nomenament de director.  
 
José María Peiró opina que és molt lloable que hi haja candidats per fer-se 
càrrec d’aquesta tasca. D’altra banda, reconeix que té un gran 
desconeixement dels procediments escaients per a l’elecció de la resta de 
representants i, per tant, no sap si la proposta del candidat té sentit ni 
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quina és la normativa a aplicar. Tampoc no té clar si s’ha de votar l’esforç 
de consens obtingut. Sembla que, de vegades, es confundeixen àrees de 
coneixement amb campus. Coincideix amb Jesús Olavarría que és una 
situació complexa, que és important clarificar i que avui no cal prendre 
decisions sobre els coordinadors ni sobre l’equip, i que cal tenir cura, ja 
que podem sentar precedents. 
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia agraeix la vicerectora 
l’esforç per posar en marxa l’Escola de Doctorat, ja que és difícil arribar al 
consens entre tots, tenint en compte el reglament, la quantitat d’àrees de 
coneixement que tenim i les sensibilitats de la Universitat de València.  
 
Opina, com ha dit el professor Renard, que la representació per campus és 
obsoleta. Tot el Reglament de l’Escola fa referència a àrees de 
coneixement, tret de la direcció, vicedirecció i secretari, que es refereix als 
campus. Recorda que el reglament diu que la candidatura ha d’indicar la 
proposta de subdirector i de secretari i que a la reunió que hi hagué al 
campus de Blasco Ibañez, la vicerectora va demanar que s’hi incloguera la 
proposta dels vuit representants d’àrees de coneixement. Per tant, s’ha 
fet a petició de la vicerectora. Vol deixar clar que s’ha fet un gran esforç 
per presentar aquesta proposta, encara que està d’acord que el reglament 
presenta greus limitacions de fons. 
 
José Landete aclareix que, segons el reglament, la proposta de director o 
directora la fixa aquest Consell de Govern, però la proposta d’equip és 
decissió de la Direcció.  
 
José María Peiró demana que es clarifique el procediment d’elecció dels 
representants de coordinadors de programes de doctorat i dels estudiants 
en el Comité de direcció per formar part de la Junta Permanent i també 
que s’indique la normativa de la Universitat de València que és d’aplicació 
per a aquestes eleccions de representació. 
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau indica que tot el que hi és a la 
documentació referent a la proposta de membres de l’equip de direcció i 
de la Junta Permanent, es va discutir amplament durant el mes de juliol i 
es compleix el reglament. Pel que fa a les branques de coneixement, els 
programes de doctorat no s’adscriuen a branques, sinó que s’han agrupat 
per la seua associació a àrees de coneixement, però l’equip no s’aprova 
avui, ni tampoc avui s’elegeixen als membres de la Junta Permanent. En el 
reglament no es determina aquesta elecció, però suposa que serà igual 
que en els departaments. Tan sols hem de pronunciar-nos sobre el 
candidat a director, per a qui demana el suport del Consell de Govern.  
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 28 DE JULIOL DE 2015. 

-17- 

Se sotmet a votació secreta la proposta, que obté el resultat següent: 38 
vots a favor de José Vicente Bagán i 1 vot en blanc. Per tant, es pren 
l’acord següent: 
 

ACGUV 161/2015. “Aprovar la proposta de nomenament 
del catedràtic d’universitat, José Vicente Bagán Sebastián, 
com a director de l’Escola de Doctorat de la Universitat de 
València.” 

 
Punt 6. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 
2014/2015. 
 
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 convocatòria del curs 2014/2015, desprès de la lectura de 409 tesis 
doctorals i tenint en compte la normativa, és de 44 premis extraordinaris. 
El número de sol·lciituds ha estat en 128. S’hi ha rebutjat tres, dos de les 
quals ha sigut per presentar-se fora de termini i l’altra per reiteració en la 
sol·licitud. Així doncs, s’han baremat 125. 
 
La proposta consta a la documentació. A la proposta provisional es 
presentaren dotze reclamacions que ja s’han resolt. La proposta definitiva 
coincideix amb la provisional. Sols s’han modificat dues baremacions, sense 
que determinen alteració dels resultats.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 162/2015. “Concedir premi extraordinari de 
doctorat, corresponent al curs acadèmic 2014/2015 als 
doctors i doctores que tot seguit s’esmenten: 
 

Comissió Avaluadora Doctors/es 
Física Navarro Fructuoso, Héctor. 

Herrero García, Juan Andrés 
Villaplana Pérez, Miguel 
Moreno Martínez, Álvaro. 

Química Tordera Salvador, Daniel 
González García, Jorge 

Biologia Cel·lular i Molecular Crava, María Cristina 
Contreras Navarro, Estefania 
Bañó Polo, Manuel 

Ciències de la Natura Peris Felipo, Francisco 
Javier. 
Repullés Albelda, Aigües 
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Vives. 
Farmàcia Andrés Ejarque, Rosa María 

Mangas Sanjuan, Víctor 
Medicina Sanchis Gomar, Fabián 

Gil Sanchis, Claudia 
Suelves Cogollos, Ana 
María. 
Del Rio Vellosillo, Mónica. 
García-Granero García-
Fuster, Álvaro. 
Serrano Tejero, Felipe 
Rodríguez Romero, María 
Luisa. 
Pérez Garrido, Salvador 
Ripollés González, Tomás 

Enginyeria Escandell Montero, Pablo 
Psicologia Fuentes Durán, Mª del 

Castillo. 
Mesa Gresa, Patricia 
Kozusznik, Malgorzata W. 
Romero Martínez, Ángel. 
García Blanco, Ana Cristina 

Economia i Sociologia Seric, Maja 
García Granero, Ana 
Salvador Muñoz, Carlos 

Dret, Ciències Polítiques i Criminologia Vañó Vicedo, Raquel 
Rodríguez Mejiá, Marcela 
Terrádez Salom, Daría 
Cuenca Cervera, José Javier 

Geografia i Història Berenguer Bodí, Mercedes 
Valero Gómez, Sergio 

Filologia, Traducció i Comunicació Carratalá Simón, Francisco 
Adolfo. 
Narro Sánchez, Ángel 

Filosofia i Ciències de l’Educació Gómez Ferragut, Carlos B 
Minguez López, Xavier 
Moreno Gómez, William 
Martí Oroval, Bernat 
López Francés, Inmaculada” 

 
 
Punt 7. Aprovació, si escau, d’inici d’expedient de nous plans d’estudi 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. 
Indica que hi ha quatre propostes diferents d’inici d’expedient de plans 
d’estudi de màsters universitaris i exposa les característiques de cadascun 
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d’ells (crèdits, facultat, departaments implicats, CEPE, etc), segons la 
documentació que està a disposició dels membres del consell. 
 
En primer lloc, presenta el màster internacional en Migracions proposat per 
la Facultat de Psicologia, de caràcter internacional i interuniversitari, en el 
que participen dues universitats franceses (Universitè Catholique de Lylle i 
la Université de Lorraine), una sueca (Lunch Universitet) i altra suissa 
(University of Applied Sciences of Western Switzeland). La CEPE serà 
presidida per la professora Edelia Villarroya i l’ORM serà la Facultat de 
Psicologia. 
 
A continuació presenta dues propostes de la Facultat d’Infermeria i 
Podologia: 
 
El màster universitari en Infermeria Oncològica, que substitueix a altre 
anterior, l’extinció del qual es va aprovar en el Consell de Govern del mes 
de juny. Compta amb la participació dels departaments d’Infermeria, de 
Filosofia Moral i Política, d’Història de la Ciència i la Documentació, de 
Psicologia i de Medicina. Es preveu que s’implante per al curs 2016/17. 
Anima a aquests centres perquè complimenten la documentació i es puga 
aprovar l’expedient en el Consell de Govern d’octubre, per tal que el 
Verifica es puga enviar a l’ANECA abans del 4 de novembre de 2015,  
 
Aqueix mateix centre proposa el màster universitari en Emergències 
Sanitàries. El motiu d’aquesta proposta és la necessitat de tenir una 
especialització en emergències. En aquests hi ha una alta demanda i una 
oferta reduïda. Participarien en la docència la Facultat d’Infermeria i 
Podologia i la Facultat de Medicina i Odontologia. La Comissió d’Estudis de 
Postgrau proposa que s’implante en el curs 2017/18. 
 
Finalment, la Facultat de Fisioteràpia proposa el màster universitari en 
Recuperació Funcional en Fisioteràpia. S’oferten 30 places. La proposta es 
justifica per la necessitat que hi ha de tenir fisioterapèutes amb formació 
en recuperació i completaria l’oferta de la Facultat de Fisioteràpia. 
Actualmente té solament un màster que cobreix totes les places. La 
implantació es preveu per al curs 2016/17. 
 
La vicerectora llegeix la composició de les comissions elaboradores dels 
plans d’estudis de cadascun dels màsters.  
 
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 163/2015. “Iniciar l’expedient d’elaboració de 
nova memòria de verificació d’estudis de màster 
universitari internacional en Migracions, l’òrgan 
responsable del qual és la Facultat de Psicologia, i aprovar 
la composició de la Comissió d’Elaboració de Pla 
d’Estudis següent: 
 
. Dra. Edelia Villarroya Soler. 
. Dr. José Soriano Pastor. 
. Dr. Enmanuel Jovelin. 
. Dra. Norma Montesino. 
. Claudio Bolzman. 
. D. Marin Pruteanu (estudiant). 
. Dª Susana Viñuela Álvarez (PAS).” 

 
ACGUV 164/2015. “Iniciar l’expedient d’elaboració de 
nova memòria de verificació d’estudis de màster 
universitari en Investigació en Infermeria Oncològica. 
l’òrgan responsable del qual és la Facultat d’Infermeria i 
Podologia, i aprovar la composició de la Comissió 
d’Elaboració de Pla d’Estudis següent: 
 
.  PDI: Omar Cauli. 
.  PDI: Antonio Martínez Sabater. 
.  PDI: Iván Julián Rochina. 
.  PDI. Carlos Solano Vercet. 
.  PDI: Amparo Benedito Monleón. 
. Estudiant: Sergio Nueda Parrilla.  
. PAS: Mª Angeles Berjillos Córdoba.” 

 
ACGUV 165/2015. “Iniciar l’expedient d’elaboració de 
nova memòria de verificació d’estudis de màster 
universitari en Emergències Sanitàries, l’òrgan 
responsable del qual és la Facultat d’Infermeria i 
Podologia, i aprovar la composició de la Comissió 
d’Elaboració de Pla d’Estudis següent: 
 
.  PDI: Julio Fernández Garrido 
.  PDI: Carmen Casal Angulo. 
.  PDI: Desirée Camus Jorques. 
.  SEMICYUC. Luis Mifsut Rodríguez. 
.  PDI: Cristina Buigues González. 
.  PDI: Pablo Molina García. 
. PDI: Francisco Faus Gabandé. 
. PDI: Amparo Escudero García. 
. Estudiant: Carlos Agreda Roca.  
. PAS: Pilar Millán Segura.” 

 
ACGUV 166/2015. “Iniciar l’expedient d’elaboració de 
nova memòria de verificació d’estudis de màster 
universitari en Recuperació Funcional en Fisioteràpia, 
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l’òrgan responsable del qual és la Facultat de Fisioteràpia, 
i aprovar la composició de la Comissió d’Elaboració de 
Pla d’Estudis següent: 
 
. Dr. Josep Benitez Martínez. 
. Dra. Pilar Serra Añó. 
. Dra. Gemma Espí López. 
. Dra. María Angeles Cebriá Iranzo. 
. Dra. Marta Aguilar Rodríguez. 
. Dª Amparo Navarro Bonet (PAS). 
. Dª Raquel Mollà Coll (estudiant).” 

 
Punt 8. 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, 
relativa a la supressió del màster interuniversitari en Química Orgànica. 
Destaca que es tracta d’un punt dolent, però cal ser positius i tractar de 
corregir les mancances que es puguen detectar en les nostres titulacions. 
S’han rebut els informes d’acreditació de 53 titulacions que han participat 
en el procès. Hi ha hagut dos informes desfavorables. Haguera estat millor 
no tenir-ne cap, però també aixó ens permet millorar algunes qüestions. 
S’haurà de sol·licitar a l’ANECA i a l’AVAP algunes correccions en 
comissions i procediments i, especialment, en el calendari de 
desenvolupament del procés.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Química pren la paraula i informa sobre els 
problemes que han aparegut durant la tramitació del procediment. Vol 
traslladar als membres del consell, la sensació d’indignació pel que va 
succeïr amb el calendari del procediment, coincident amb períodes de 
màxima activitat de gestió i amb l’escasa atenció a les al·legacions 
formulades i insta que, tenint en compte el fet que la Universitat de 
València és una institució molt seriosa, s’adreçen a les autoritats polítiques 
competents perquè prenguen nota i coneguen les mancandes advertides. 
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau aclareix que quan arribaren els 
informes provisionals ja es va interessar per aquest assumpte, així com 
quan van arribar les al·legacions formulades i es va posar en contacte amb 
l’AVAP. Es podria presentar recurs davant el Consell d’Universitats, però 
independentment, era necessari prendre decissions ràpidament, ja que en 
aquest cas l’informe ha arribat dos dies abans de l’inici de la matrícula i 
calia informar als estudiants per donar-les l’oportunitat de matricular-se en 
altre màster.  
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El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa informa que en 
té els resultats de 53 màsters universitaris i manifesta el descontent de la 
Universitat de València per les actuacions de l’Agència d’Avaluació en dues 
direccions: la cultura de l’avaluació, que ha de ser positiva i, que s’impulse 
la qualitat del títol. En la reunió amb l’AVAP es va fer palès la necessitat de 
racionalitzar els calendaris i anuncia que en la propera reunió es tractarà 
sobre l’inici d’un procès de relació entre les agències avaluadores 
d’acreditació i la Universitat de València.  
 
El rector afegeix que el secretari d’estat va reconeixer que hi havia certa 
incomoditat de les universitats públiques amb l’actuació de l’AVAP. Opina 
que hi ha un evident desajust entre el calendari de l’AVAP i el de les 
universitats. Insta a presentar un recurs, encara que ja no tinga efectes  
sobre el mal causat, per evitar problemes futurs i, mentrestant, treballar 
en la remodelació del màster.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 167/2015. “Aprovar la supressió dels 
ensenyaments del màster universitari en Química 
Orgànica Experimental i Industrial, d’acord amb 
l’informe que s’adjunta com a annex.” Annex I. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de verificació 
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. 
Afegeix que es tracta d’una modificació del títol de màster universitari en 
Investigació, Tractaments i Patologies Associades en Drogodependències.  
 
S’ha reduït el nombre de les places de 30 a 20; s’ha modificat la redacció 
de les competències i redefinit els criteris d’admisió; s’han ajustat els 
mòduls, els sistemes d’avaluació i les metodologies docents. Sol·licita 
autorització per tramitar-lo a l’ANECA.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 168/2015. “Aprovar la modificació de la memòria 
de verificació del màster universitari en Investigació, 
Tractament i Patologies Associades en 
Drogodependències, que s’adjunta com a annex.” Annex 
II. 
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Punt 10. Aprovació, si escau, de modificació del títol propi de màster en 
Dret Financer i Tributari-Assessoria Fiscal.  
 
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 comissió d’Estudis de Postgrau va informar favorablement sobre la 
modificació en aquest títol de màster propi, que ha complit ja 25 anys de 
vigència. El professor Martín Queralt, director del títol, és pròxim a la seua 
jubilació; des de la Universitat Jaume I es proposa que aparega com 
interuniversitari entre les dues institucions, ja que, de fet, hi ha una 
codirecció amb aquest Universitat i seria desitjable publicitar-ho com a 
títol conjunt. Demana el suport dels membres del consell.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 169/2015. “Aprovar la modificació de la 
denominació del títol propi de màster en Dret Financer i 
Tributari-Assessoria Fiscal (25èna edició) per la 
Universitat de València, pel de màster en Dret Financer i 
Tributari-Assessoria Fiscal (1ª edició) per les universitats 
de València i  Jaume I de Castelló.” 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de la resolució del recurs interposat a la 
desestimació del títol propi de màster en Formació per a Esteticistes i 
Imatge Corporal.  
 
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 durant el procès d’avaluació, es presentaren al·legacions que la 
comissió va desestimar. La resolució va ser comunicada el dia 15 de juny a 
la directora professora Soraya Vallés Martí i el dia 22 va presentar el 
recurs en el qual no aporta arguments  sobre el pla d’estudis proposat i els 
seus continguts. Per tant, es presenta una proposta de resolució 
desestimatòria. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia dóna suport al plantejament 
de la vicerectora i ratifica la proposta de denegació. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 170/2015. “Desestimar el recurs de reposició 
interposat per la Dra. Soraya Vallés Martí en relació al 
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títol propi de màster en Formació per a Esteticistes i 
Imatge Corporal, d’acord amb la proposta de resolució 
que s’adjunta com a annex. ” Annex III. 

 
Punt 12. Rectificació d’errades, si escau, en els barems de selecció de 
professorat contractat de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
(ACGUV 92/2015). 
 
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. Trasllada una petició presentada des de la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació sobre unes errades detectades en 
alguns apartats del barem de selecció de professorat contractat (1.4, 
formació universitària); se sol·licita que, tenint en compte el caire de les 
errades, siguen aprovades.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 171/2015. “Aprovar la rectificació d’errades que 
s’adjunta com a annex, corresponent al barem de selecció 
de places del professorat contractat de la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació, aprovat pel Consell 
de Govern de 26 de maig de 2015 (ACGUV 92/2015). ” 
Annex IV. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, de l’estatut marc de col·legis majors de la 
Universitat de València.  
 
El delegat del rector per a estudiants presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
D’entrada, destaca la conveniència de la seua aprovació, davant el buit 
normatiu que hi ha, la qual cosa permetrà l’aprovació dels reglaments de 
règim intern dels col·legis majors.  
 
La proposta s’ha consensuat amb els estudiants i el personal que presta 
serveis. Ha comptat amb el suport del vicerector de Cultura i Igualtat i 
amb la Direcció del col·legi major Rector Peset. Així mateix aprofita 
l’avinentesa per agrair la directora del col·legi Major Rector Peset la seua 
tasca al col·legi i als serveis jurídics i a la comissió d’Estatuts per les 
recomenacions formulades que s’han tingut en compte.  
 
Indica que el professor Landete, abans d’absentar-se, ha manifestat 
algunes qüestions sobre el règim disciplinari que no veu clares, com ara, 
l’àmbit d’aplicació (solament faltes comeses en l’àmbit del col·legi major). 
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El delegat del rector per a estudiants explica que s’ha trasvassat el decret 
de 1954, pel que s’aprova el reglament de disciplina, que és vigent. 
Demana el vot favorable.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El vicedegà de la Facultat de Dret, professor Palao, opina que es barregen 
els conceptes de  col·legials i membres de la Universitat de València, però 
sembla que els residents poden ser d’altres universitats. Respecte a la 
redacció del titol V, no li sembla afortunada, encara que siga d’acord amb 
la llei. 
 
Jesús Olavarría demana aclariments sobre l’article 9.2 i sobre el consell 
directiu i assabenta que cal tenir cura perquè pot tenir repercusió en les 
majories de les votacions. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat agraeix al delegat del rector per a 
estudiants el fet de dur aquest assumpte al consell, ja que fins ara no hi 
havia estatut marc i considera que és important. Pel que fa al títol V, 
també li agradaria altra redacció, però el document ha de recollir el decret 
per tal de complir amb la legalitat. Demana que es tinga en compte que es 
tracta d’un estatut marc i cada col·legi major podrà desenvolupar, a 
posteriori, el seu propi estatut. Respecte a l’article 9.2, aclareix que el 
subdirector és un col·legial. D’altra banda, remarca que la potestat 
disciplinària és solament en el marc de convivència del col·legi, mai en el 
pla acadèmic.  
 
El director del departament de Dret Mercantil, Jesús Olavarria,  puntualitza 
que cal entendre col·legial com a usuari de col·legi i hauria de constar-hi. 
Així mateix, insisteix en el punt relatiu a la proporció concurrent en el 
consell de direcció. 
 
El delegat del rector per als estudiants accepta l’esmena i proposa afegir la 
definició de col·legial on corresponga, ja que no s’ha de tenir por a les 
votacions, així com modificar la composició del consell de direcció.  
 
El rector comparteix la necessitat de tenir un estatut. Proposa que se 
sotmeta a votació la proposta i que s’afegesca la definició de col·legial, 
sense perjudici que, en una lectura més acurada posterior, es puguen 
plantejar noves revisions, per tal de millorar-lo, si escau. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística puntualitza que es 
tracta d’usuari o usuària per raons d’estudis.  
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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 172/2015. “Aprovar l’estatut marc de col·legis 
majors de la Universitat de València que s’adjunta com a 
annex. ” Annex V. 

 
Punt 14. Modificació, si escau, de reglaments de règim intern de centres i 
departaments.  
 
El vicesecretari general presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es 
tracta del reglament de règim intern de la Facultat de Ciències 
Matemàtiques, i el del departament de Bioquímica i Biologia Molecular. La 
Comissió d’Estatuts els ha informat favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 173/2015. “Modificar el reglament de règim 
intern de la Facultat de Ciències Matemàtiques d’acord 
amb el text que s’adjunta com a annex. ” Annex VI. 

 
ACGUV 174/2015. “Modificar el reglament de règim 
intern del Departament de Bioquímica i Biologia 
Molecular d’acord amb el text que s’adjunta com a 
annex.” Annex VII. 

 
Punt 15. Aprovació, si escau, 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. Es tracta de tres renovacions de comissions de serveis que la 
Comissió de Professorat ha informat favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 175/2015. “Informar favorablement la sol·licitud 
de renovació de comissió de serveis de Fernando Martínez 
García, professor del Departament de Biologia Funcional i 
Antropologia Física d’aquesta Universitat, per a prestar 
els sus serveis a la Universitat Jaume I de Castelló, durant 
el curs acadèmic 2015/2016. ” 
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ACGUV 176/2015. “Informar favorablement la sol·licitud 
de renovació de comissió de serveis a favor de Francisco 
Sánchez López, professor del Departament de Dret 
Constitucional, Ciència Política i de l’Administració 
d’aquesta Universitat, per a prestar els seus serveis a la 
Universidad de Salamanca, durant el curs acadèmic 
2015/2016. ” 

 
ACGUV 177/2015. “Sol·licitar a la Universitat de Múrcia 
la renovació de comissió de serveis a favor de Juan José 
Martínez Sierra, professor del Departament de Filologia 
Anglesa i Alemanya d’eixa Universitat, per a prestar els 
seus serveis en la Universitat de València, fins a la data en 
què prenga possessió el professor o professora titular de 
Universitat que resulte adjudicatari/a de la plaça TU 907 a 
la que està assignat.” 

 
Punt 16. Concessió, si escau, de venia docendi a 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 178/2015. “Concedir venia docendi als professors 
i professores que tot seguit s’esmenten per a impartir 
docència durant el curs 2015/2016 en els centres adscrits 
següents: 
 

Centre adscrit Professor/a Assignatura 
EDEM Centre Universitari . Alfonso Senent, Jorge 

Tomas. 
. Botella Vivó, Santiago 
Ramón 
. Carnicer Sospedra, 
David 
. Clemente Almendros, 
José Antonio 
. Conchado Peiró, 
Andrea 
. Escrivá Beltrán. María 
. Jara Vera, Vicente 
Javier 
 
 
. Maheut, Julien 
 

Pla de Negoci. 
 
Dret del Treball. 
 
Pensament 
Estratègic. 
Anàlisi Estats 
Financers. 
Econometria. 
 
Microeconomia. 
Sistemes 
d’Informació i 
Medició en 
l’empresa. 
Estadística Bàsica. 
Introducció a la 
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. Marí Farinós, Jesús 
 
 
. Molinuevo Guix, 
Fernando 
 
. Moner Pérez, Susana 
 
. Roig Tierno, Honorat 
. Tejel Giménez, Jesús 
 
 

Inferència 
Estadística. 
Gestió de 
l’Empresa 
.Familiar. 
Direcció de 
Producció i 
Operacions. 
Creativitat i 
Innovacions.  
Matemàtiques I. 
Fonaments 
Direcció 
d’Empreses.  

EU Infermeria La Fe . Mármol López, María 
Isabel.  

Fisiopatologia. 
Introducció a la 
Investigació en la 
disciplina 
infermera” 

 
Punt 17. Revisió, si escau, de places 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. Afegeix que es tracta d’una plaça de professorat contractat 
doctor d’Història de l’Art per a la promoció d’un professor ajudant doctor. 
A la finalització del seu contracte no reuneix els requísits per a la promoció 
i, atès el balanç docent deficitari del departament, es proposa mantenir la 
plaça d’ajudant doctor.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 179/2015. “Transformar la plaça núm.1216, de 
contractat doctor de l’àrea de coneixement d’Història de 
l’Art a plaça d’ajudant doctor.” 

 
Punt 18.  Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació, el vicerector de Polítiques 
de Formació i Qualitat Educativa i el vicesecretari general presenten les 
propostes de conveni corresponents a la seua àrea de treball i fan 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 28 DE JULIOL DE 2015. 

-29- 

 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 180/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Università di Siena (Itàlia) i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 

 
ACGUV 181/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Université Paris 13 
(França) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex IX. 
 
ACGUV 182/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Bernardo 
O’Higgins (Chile) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 

 
ACGUV 183/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad de Argel 3 
(Argelia) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 184/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la University of Surabaya 
(Indonesia) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XII. 

 
ACGUV 185/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad de Ibagué 
(Colombia) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 

 
ACGUV 186/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Kinki University (Japan) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 

 
ACGUV 187/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad de Manizales 
(Colombia) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 188/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (México) i la Universitat 
de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XVI. 
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ACGUV 189/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Capgemni España, S.L. i la Universitat 
de València. Estudi General, per a la creació de la Càtedra 
Capgemini-Universitat de València a la innovació en el 
desenvolupament de programari, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XVII. 
 
ACGUV 190/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el Centre Psicoanalític 
Valencià (Associació Psicoanalítica de Madrid) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVIII. 
 
ACGUV 191/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre UNICEF Comité Comunitat 
Valenciana i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XIX. 
 
ACGUV 192/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació tècnica i científica entre el 
Departamento General de Irrigación de la Província de 
Mendoza (Argentina) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XX. 
 

Punt 19. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de patent.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 193/2015.  
1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que el dret de 
les patents de les invencions EP14382449.8 i 
EP14382450.6, amb títol "Compounds for the treatment 
of myotonic dystrophy" i “Caffeine for the treatment of 
myotonic dystrophy type 1 and type 2”, respectivament, 
sol·licitades el 14 de novembre de 2014 a l’Oficina 
Europea de Patents, i de les quals és cotitular la 
Universitat de València en un 38%, no són necessàries per 
a la defensa o millor protecció de l'interés públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació de  les patents de les 
invencions esmentades en el punt anterior, d'acord amb el 
contracte que s'adjunta com a annex”. Annex XXI. 
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Punt 20. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de drets de 
propietat intel·lectual.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 194/2015.  
1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que els drets 
de propietat intel·lectual de l’obra amb número de 
registre V-229-14 i títol “Referencial de calidad de 
Servicio para la actividad de Administración de Fincas”, 
sol·licitat el 13 de febrer de 2014 al Registre Territorial de 
Propietat Intel·lectual de València, del qual és titular la 
Universitat de València en un 50%, no és necessari per a 
la defensa o millor protecció de l’interès públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació de l’obra de propietat 
intel·lectual esmentada en el punt anterior, d'acord amb el 
contracte que s'adjunta com a annex”. Annex XXII. 

 
Punt 21. Torn obert de paraules.  
 
El rector indica que aquesta sessió del Consell de Govern és la darrera per 
als membres representants de departaments i expresa el seu agraïment 
pel treball d’aquests anys desitjant-los el millor. 
 
El president de la Junta de PDI fa algunes consideracions pel que fa a la 
memòria d’investigació. Transmet les queixes rebudes sobre la 
comunicació de la vicerectora d’Investigació i Política Científica respecte a 
la reiteració d’ítems en l’elaboració de la memòria d’investigació, de 
caràcter inapel·lable. Es congratula que s’haja rectificat, insta perquè 
s’adopten decissions amb major cura i desitja un feliç estiu a tots. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica recorda que a la Comissió 
d’Investigació les persones que revisen les memòries d’investigació, porten 
anys fent recomanacions en el sentit que no es dupliquen els articles en 
les bases de dades, però ha sigut a Barcelona on s’ha decidit acabar amb 
la revisió dels articles en aquestes bases. S’intentarà obrir un termini per 
fer correccions. Opina que aquesta decissió suposa una millora. 
 
El director del departament de Dret Mercantil, Jesús Olavarría, planteja 
dues qüestions diferents. Vol fer palesa una errada comesa a la sessió  del 
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proppassat Claustre en el que va indicar que la dedicació del professorat 
té caràcter imperatiu. Ara, vol matisar que, al seu parer, seria 
semiimperatiu, la qual cosa deixa un marge a l’autonomia universitària.  
 
D’altra part, aprofita per acomiadar-se del consell, en finalitzar el seu 
mandat, període del qual se sent orgullós i demana disculpes si en algun 
moment ha pogut molestar a algú.  
 
El rector agraeix la seua tasca, la passionalitat i el seu estil que, de segur, 
trobarem a faltar.  
 
El degà de la Facultat de Química trasllada una queixa a la Secretaria 
General per una falta d’igualtat en la concurrència a la vintena edició dels 
premis Universitat-Societat, ja que el personal d’administració i serveis no  
ha pogut participar-hi. Demana que es resolga en vistes al futur i, 
finalment, desitja a tothom unes bones vacances.  
 
José María Peiró també s’acomiada de tots i agraeix el clima agradable de 
treball que hi ha en el Consell de Govern i la forma positiva de gestionar els 
conflictes. Indica que ha estat molt a gust en aquest òrgan.   
 
El rector agraeix el seu treball i les aportacions que ha fet.  
 
El president de la Junta de PAS  indica que la Junta de PAS ha sol·licitat 
informació a la Gerència sobre la reorganització de la plantilla de PAS i 
espera la resposta pel setembre. D’altra part, es manifesta d’acord amb la 
intervenció del degà de la Facultat de Química al voltant dels premis 
Universitat-Societat. 
 
Carles Xavier López intervé en el mateix sentit que el degà de la Facultat 
de Química pel que fa premis Universitat-Societat, però demana que 
s’afegesca als estudiants, ja que aquests premis són també un 
reconeixement per a ells.  
 
Santiago Renard s’acomiada igualment de tots els membres del Consell 
dient que ha estat una experiència magnífica i que ha estat important 
col·laborar amb les decissions, ja que opina que la participació és més 
important que el resultat de la votació.  
 
El rector agraeix la seua contribució en aquest període.  
 
José Manuel Claver agraeix l’oportunitat que ha tingut de formar part del 
Consell de Govern per aprendre, transmetre informació als departaments i 
contribuir en tot el possible. Dóna les gràcies i s’acomiada de tots.  
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Els membres del Consell s’acomiaden de tots ells amb un fort aplaudiment.  
 
Dulce Contreras agraeix el suport de tots els membres i felicita a tots els 
companys que han obtingut el nomenament de professorat emèrit i, 
especialment, a Carmen Aranegui. 
 
El rector reprèn la paraula per recordar que, de vegades, es pot guanyar 
una votació, però es pot perdre l’esperit. No obstant això, destaca que, al 
seu parer, en el consell de govern sempre hi ha hagut un esperit 
constructiu de treball i poques vegades s’han produït situacions 
incomòdes o desagradables. Agraeix a tots el seu treball i la seua 
dedicació i desitja a tothom unes bones i merescudes vacances.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
13,34 hores, de la qual cosa com a vicesecretari general de la Universitat 
de València, estenc aquesta acta.  
 
Vist–i-plau 
El rector  
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez 


