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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 27 d’octubre de 2015, a les 9’18 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 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
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Vicedegà Fac. Dret. Francisco 
Javier Palao Gil 
 
Degana en funcions Fac.  
Economia: María Iborra Juan 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Representant departaments: 
Antoni Iradi Casal 
 
Representant departaments: 
Amadeo Fuenmayor Fernández 
 
Representant departaments: Clara 
Gómez Clarí 
 
Representant Instituts 
universitaris: Francisco Alonso Pla 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María José 
Lorente Carchano 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI ETSE: José Rafael Magdalena 
Benedicto. 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Nuría María Tabanera García 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 
PDI Fac. Física: Enric Josep Valor 
Micó. 
 

PDI Fac. Filosofia i C. Ed.: Vicent 
Horcas López 
 
PDI Fac. Farmàcia: José Gorgues 
Zamora 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán 
 
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 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Jesús Alcolea Banegas 
 
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 
 
Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
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Degà Fac. Farmàcia:Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 

President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
 
Coordinador AGE: Jordi Caparrós 
Gutiérrez 
 
Convidat: 
Vicegerent de Recursos Humans i 
Organització Administrativa: José 
Ramirez. 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de govern de 29 de 
setembre de 2015. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Intervenen el president de la Junta de PDI i la directora de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria per presentar modificacions que són acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 223/2015. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 29 de setembre de 2015 amb les modificacions següents: 
 
. A la pàgina 3, pàrragraf 2 del punt 2 de l’ordre del dia : 
subsituir “Eugenio Lara” per “Eugenio Celada”. 
. A la pàg. 16, paràgraf 5è, afegir “com a annex”. 

 
Punto 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
. Dr. Fernando Cervera Torrejón, catedràtic de Dret Financer i emèrit de la 
Facultat de Dret. 
. Sr. Francesc de Paula Burguera, que va rebre la medalla de la Universitat 
de València el 22 de setembre de 1997. 
. Sr. Adrià Peiró Alvi, estudiant de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.  
 
A continuació felicita els membres de la comunitat universitària següents: 
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. Dra. Mª Dolores Corella Piquer, professora del Departament de Medicina 
Preventiva i Salug Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i Medicina 
Legal de la Facultat de Farmàcia, pel seu nomenament com a Acadèmica 
Numerària de la Acadèmia Espanyola de Nutrició i Ciències de 
l’Alimentació.  
 
. Sra. Nuria Ruiz de Viñaspre, escriptora, per guanyar amb el seu llibre de 
poemes La zanja, la 12ena edició del premi de poesia César Simón (UV-
Editorial Denses). 
 
. Dr. Pedro Andrés Bou, catedràtic del Departament d’Òptica, Optometria i 
Ciències de la Visió, per participar en la seua qualitat de president de la 
Xarxa Iberoamèricana d’Òptica en la celebració de l’any internacional de la 
Llum i les Tecnologies basades en la llum a Mèxic.  
 
. Dr. José Moreno Mendez, professor del Departament de Física de la Terra 
i Termodinàmica, per la seua direcció de la pròxima missió de l’Agència 
Espacial Europea (ESA) anomenada FLEX (Fluorescence Esplorer). 
 
. Dra. Sacramento Pinazo-Hernandis, professora del Departament de 
Psicologia Social, pel seu nomenament com a presidenta de la Societat 
Valenciana de Geriatria i Gerontologia.  
 
. Dr. Pere Pau Ripollés, catedràtic del Departament de Prehistòria i 
Arqueologia, per haver estat elegit vicepresident de l’International 
Numismatic Council (Consell Internacional de Numismàtica- CIN). 
 
. Sr. Jesús Martínez Guerricabeitia, empresari i mecenes, per rebre a títol 
pòstum, la distinció al mèrit cultura de la Generalitat Valenciana.  
 
. El grup de teatre de la Universitat de València Assaig, per celebrar el 25è 
aniversari de la seua creació.  
 
. Dr. Francisc Javier de Lucas Martín, catedràtic del departament de 
Filosofia del Dret, Moral i Política, per rebre el premi Liberpress de Cinema 
que atorga la Diputació de Girona.  
 
. L’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València pel seu vintè 
aniversari.  
 
. El grup d’investigadors de malalties rares respiratòries de l’INCLIVA i la 
Universitat de València, liderat pel professor Dr. Francisco Dasí Fernández, 
pel guardó rebut per la comunicació presentada en el Congrés 
Internacional de Malalties Respiratòries celebrat a Amsterdam. 
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. Sra. Maria Luz Sánchez Sánchez, professora col·laboradora del 
Departament de Fisioteràpia per rebre el 9è Premi de Valoració Funcional 
de l’IBV (Institut de Biomecànica de València) al seu cas clínic titulat 
Valoración del efecto de técnicas fisioterápicas específicas de estimulación 
plantar, disociación y equilibrio en la recuperación de la marcha tres ictus. 
 
. El vicerector d’Internacionalització i Cooperació, Dr. Guillermo Palao 
Moreno, per la seua reelecció com a president del grup de treball de 
cooperació universitària al desenvolupament de la Comissió 
d’Internacionalitzció i cooperació de les universitats espanyoles (CICUE-
CRUE). 
 
. L’Institut de Recerca de Polítiques de Benestar Social de la Universitat de 
València (Polibenestar) i el seu director, Dr. Jordi Garcés Ferrer, per haver 
sigut seleccionat per a formar part d’un nou projecte de recerca europeu 
que té com a objectiu promoure la formació de professionals sociosanitaris 
en l’ús de les tecnologies d’assistència per a una vida independent. El 
projecte, denominat oficialment ALTAS (Assistive Living Technology and 
Skills). 
 
En l’apartat de publicacions, felicita: 
 
. El grup d’investigadors liderat pel professor Dr. Martí Dominguez, pel seu 
estudi sobre la gènesi de les metàfores de les vinyetes publicades a la 
premsa sobre l’atemptat a il·lustradors a la redacció de la revista satírica 
francesa Charlie Hebdo, ocorregut el passat 7 de gener a Paris, les quals 
conclusions del treball s’han publicat en la revista Mataphor and Symbol. 
. El grup d’investigadors liderat pel catedràtic del Departament de 
Geografia, Dr. Joan Romero Gonzàlez, pel seu estudi que reclama que el 
nou govern de la Generalitat Valenciana active amb urgència, el Pla d’acció 
territorial de l’Horta  amb criteris de governança i de consens social, estudi 
publicat a WIT Transactions on Ecology and The Environment. 
. El grup d’investigadors liderat per la Dra. Lucía Teresa Hipólito Cubedo, 
professora ajudant del Departament de Farmàcia i Tecnologia 
Farmacèutica, per demostrar que el desenvolupament del dolor crònic 
inflamatori pot promoure l’ús abusiu de fàrmacs per trobar l’efecte plaer i, 
fins i tot, la recaiguda en el consum de drogues, en el cas de les persones 
amb un historial d’addicció, conclusions publicades en la revista Journal of 
neuroscience, editada per la Society of Nueroscience, d’àmbit 
internacional.  
. El grup d’investigadors de la Universitat de València, els investigadors de 
la Unitat Mixta en Genòmica i Salut de FISABIO, de l’Institut Cavanilles de 
Biodiversitat i Biologia Evolutiva i del Centro de Investigación Biomédica en 
Red de Epidemiologia y Salud Pública (CIBEResp), que depèn de l’Instituto 
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de Salud Carlos III, en col·laboració amb investigadors de la cohort INMA 
València i de la Universitat de Copenhague per participar en l’estudi que ha 
revelat una alta prevalença de gens de resistència a antibiòtics 
betalactàmics i a la tetraciclina tant al meconi com en mostres fecals 
primerenques de nadons. L’article titulat High frequencies of antibiotic 
resistance genes in infants meconium and early fecal samples, ha estat 
publicat en la revista Journal of Developmental Origins of Health and 
Disease. 
. Dra. Ángeles Jareño Leal, professora del Departament de Dret Penal, per 
dirigir un projecte de recerca en el qual un diagnòstic de la corrupció 
pública i la política a la Comunitat Valenciana, projecte publicat en 
Corrupció Pública. Questions de política criminal: la Comunitat Valenciana, 
editada per Iustel, amb col·laboració del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat.  
. El grup d’investigadors de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia 
Evolutiva de la Universitat de València, liderat pel professor Dr. Rafael 
Sanjuán Verdeguer, per la revelació que alguns virus infecten les cèl·lules 
en grup, la qual cosa els permet establir relacions entre ells i ajudar-se per 
atacar millor, publicat en la revista Cell Host&Microbe. 
 
El rector comunica que s’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni de col·laboració públic-privat d’investigació cooperativa en 
l’àrea de Biologia Integrativa de Sistemes amb l’Agència Estatal CSIC i 
Biòpolis, S.L. en l’àmbit de l’Institut I2SYSBIO. 
. Conveni marc de col·laboració amb la Fundació Aguas de València. 
. Conveni amb la Università degli Studi di Brescia. 
. Conveni general de cooperació interministerial amb el Ministerio Público 
de Lima (Perú). 
. Conveni específic de col·laboració amb la Caixa Popular i amb la Fundació 
General de la Universitat de València.  
 
En l’apartat de reunions i actes, destaca els següents: 
 
. L’Assemblea General de la CRUE, a la que va assistir la vicerectora 
d’Estudis de Grau i Política Lingüística.  
. Acte d’obertura de curs 2015/2016 de les Universitats Espanyoles, a la 
Universitat de Múrcia.  
. Conferència inaugural de Curs 2015/2016 a càrrec del nostre doctor 
honoris causa Santiago Muñoz Machado, del Club Encuentro Manuel 
Broseta.  
. Lliurament dels premis Rey Jaume I 2015, a la Llotja de València.  
. 6è Passeig Saludable de la Nau Gran.  
. Assistència a la signatura d’un manifest pel finançament, al Palau de la 
Generalitat Valenciana, acompanyat per membres de l’equip de direcció de 
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la Universitat de València, amb l’assistència dels rectors del sistema 
universitari públic valencià.  
. Celebració del debat “L’Acord del Botànic, reflexió i balanç a 100 dies 
vista”, a l’edifici La Nau, va assistir-hi el vicerector de Participació i 
Projecció Territorial, Jorge Hermosilla.  
. Conferència La relación Universidad-Empresa en el marco de una nueva 
cultura empresarial, en l’Escola de Formación Sindical UGT-PV 2015, seu 
de l’Escola Redolat, al Parc Tecnològic de Paterna. 
. Cloenda de les Jornades del segon foro d’Economia i Empresa de la 
Facultat d’Economia, amb assistència del conseller Vicent Soler, organitzat 
per la Facultat d’Economia i el Col·legi d’Economistes.  
. Concert d’Obertura 20è aniversari de l’Orquestra de la Universitat de 
València, al Palau de la Música.  
. Homenatge pòstum, a la professora Dra. Rafaela García López, del 
Departament de Teoria de l’Educació, a l’aula Magna de la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l’Educació. 
. Inauguració del 9è Congreso de la Sociedad Española de Entomología 
Aplicada (SEEA). 
. Gala d’esport per a reconèixer els triomfs dels medallistes universitaris, 
celebrada al Salón d’Actes de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació. 
. Acte d’investidura com a doctor honoris causa al Dr. Paul Preston, al 
Paranimf. 
. Taula redona sobre el tema El valor social de les Universitats, al Saló 
d’Actes del Conservatori Professional de Música de València, amb els 
rectors de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.  
 
Pel que fa a les comunicacions al web de la Universitat de València: 
 
. En el rànquing efectuat per la Universitat Nacional de Taiwan (NTU 
Ranking), la Universitat de València es posiciona com a la tercera 
universitat espanyola per rendiment de publicacions científiques. A més, 
obté en aquesta classificació, a escala mundial, la 220ena posició i la 
88ena a nivell europeu, i se situa entre les cent millors del món en el camp 
de la Química.  
 
La Universitat Nacional de Taiwan (NTU) ha publicat el seu National Taiwan 
University Ranking (NTU Ranking) de 2015, que analitza la productivitat i 
l’impacte de l’excel·ència investigadora de les publicacions científiques de 
les cinc-cents millors universitats del món. Aquest sistema de classificació 
analitza una sèrie d’indicadors bibliomètrics basats en la base de dades 
Web of Science (WOS). 
 
El rànquing internacional està encapçalat per les universitats de Harvard, 
John Hopkins, Toronto, Stanford i Washington. La Universitat d’Oxford és 
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la primera institució europea que apareix en el rànquing i hi ocupa la 
vuitena posició.  
 
En aquesta edició, la Universitat de València hi ocupa el lloc 220, un 
posiciona ment que millora respecte a les edicions anteriors, 221 en 
l’any 2014 i 224 en el 2013. Aquesta millora situa a la Universitat de 
València com la 88ena universitat europea i la tercera espanyola en 
rendiment de publicacions científiques, només superada per la Universitat 
de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
El rector cedeix la paraula la secretària general perquè informe sobre el 
Portal de Transparència de la Universitat de València.  
 
La secretària general explica que el Portal de Transparència està obert des 
del 8 d’octubre de 2015, a l’entrada en vigor la Llei 2/2015, de 2 d’abril, 
de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de 
la Comunitat Valenciana. El portal de la Universitat ofereix la informació 
que exigeix tant la legislació estatal com l’autonòmica i la matèria, així com 
també informació relativa a les àrees acadèmica i investigadora que 
constitueixen el distintiu de la nostra institució. D’altra part, cal destacar la 
incorporació al portal del dret d’accés a la informació com a procediment 
electrònic i l’elaboració d’un mapa que permet trobar la informació 
fàcilment. La posada en marxa i el manteniment d’un portal de 
transparència ha estat un treball laboriós, de coordinació, en el qual s’han 
vist implicats nombrosos serveis, unitats i agents. Per tot això, es vol 
expressar l’agraïment institucional als serveis d’Informàtica, Comunicació i 
Web, de Contractació i Comptabilitat, Recursos Humans, Anàlisi i 
Planificació, Protecció de Dades i la unitat administrativa de Secretaria 
General.  
 
El rector cedeix la paraula el vicerector d’Economia i Infraestructures 
perquè informe sobre l’encomanda de gestió a la Fundació Lluís Alcanyís. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures informa que s’ha iniciat 
l’expedient d’encomanda de gestió de pràctiques acadèmiques clíniques 
integrades de les titulacions de grau i postgrau de Ciències de la Salut de 
la Universitat de València a la Fundació Lluís Alcanyís i fa referència a la 
resolució, la memòria justificativa i les descripcions tècniques de 
l’encomanda que formen part de la documentació que hi és a l’Aula Virtual 
de la Universitat de València. Afegeix que l’Assessoria Jurídica ho ha 
informat favorablement. Indica que l’estructura jurídica del document és la 
pròpia d’una encomanda de gestió i, destaca com a elements substancials 
de la mateixa que la seua durada és de dos anys, prorrogable per quatre i 
que s’inclou una clàusula essencial que implica l’establiment en un termini 
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de dos anys d’un sistema de comptabilitat analítica per tal de determinar 
el cost real de la prestació de serveis que es contemplen.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI insisteix en una reflexió que ja s’ha 
plantejat en altres reunions: el canvi de lògica en la relació de la Universitat 
de València amb els òrgans perifèrics, com ara les fundacions. Opina que 
s’està produïnt un goteig d’encomandes de gestió i totes diuen el mateix. 
Aquesta és una forma de relacionar-se, però no és l’única i s’hauria de 
produir un debat sobre aquestes qüestions, ja que les encomandes de 
gestió són millorables. A més, l’experiència en aquest assumpte és llarga i 
en moltes institucions públiques es produeixen subcontractacions i es 
justifiquen. Per tant, l’assumpte és important i no es pot dir que la gestió 
del personal de la Fundació Lluís Alcanyís és responsabilitat de la Fundació, 
ja que es tracta d’un medi propi relacionat amb la Universitat. No s’ha 
d’oblidar que hi ha un compromís per a incloure clàusules socials com ara 
revisions i cláusules referides a contractació temporal. Finalment, 
manifesta el seu descontent perquè aquesta encomanda és exactament 
igual que l’anterior. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures indica que s’ha considerat que 
l’encomanda de gestió és la més adequada per a regularitzar l’activitat 
amb suficiència econòmica i financera i, administrativament, és la millor 
figura per a satisfer la necessitat que hi ha.  
 
Pel que fa a la qüestió del personal, ja es va parlar en el seu moment i la 
Fundació és la que ha d’establir les seues relacions, no sent l’encomanda 
de gestió l’instrument jurídic que ha de regular les relacions laborals. En 
tot cas, l’encomanda no implica l’anul·lació de la negociació col·lectiva i el 
que està establint-se amb un medi propi de la Universitat, és la relació 
jurídica adequada que permetrà donar cobertura legal als aspectes 
administratius, econòmics i comptables d’aquesta relació, i sempre 
buscant la millor prestació d’un servei públic de qualitat en les pràctiques 
acadèmiques de les titulacions de grau i de postgrau, vinculades a les 
Ciències de la Salut de la Universitat.   
 
El president de la Junta de PDI no discuteix que aquesta opció siga la millor 
o no, el que planteja és que no és l’única. Pel que fa al personal, opina que, 
de facto, estem acabant amb la negociació col·lectiva i es pot resoldre 
parlant d’aquests assumptes per tal d’evitar problemes posteriors. Hi ha 
un compromís per resoldre encomandes futures i no s’ha tingut en 
compte.  
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Punt 3. Aprovació, si escau, de nomenament/pròrroga de professorat 
honorari. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. La Comissió de Professorat ho ha informat favorablement.  
  
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 (40 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 224/2015. “Aprovar el nomenament del professor 
Tomás S. Vives Antón, com a professor honorari de la 
Universitat de València, tot atenent als seus mèrits docents 
i investigadors”. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de criteris d’elaboració de l’oferta acadèmica, 
curs 2016/2017. 
 
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 oferta molt conservadora, però 
s’ha avançat en el pla de docència en valencià. En l’àmbit dels màsters, 
almenys, el 10% de la docència s’ha d’ofertat en valencià, es tracta d’anar 
complint amb el pla d’increment de la docència en valencià. És conscient 
de l’esforç que s’està fent per arribar al percentatge requerit i per això les 
noves convocatòries de places ixen amb un perfil en valencià. Demana el 
suport del Consell de Govern perquè els criteris es puguen aplicar, tant en 
grau com en postgrau, en el curs 2016/2017. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El vicedegà de la Facultat de Dret indica que, en el cas de la Facultat de 
Dret, serà molt complicat degut a la quantitat de grups que hi ha i les 
característiques de les titulacions, però faran l’esforç escaient. 
 
José Landete recorda que el suport a aquestes mesures no és obstacle per 
a totes les al·legacions que es presentaren en el moment d’aprovar el pla 
d’increment de la docència. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri està d’acord amb el document però 
demana que es tinga clar l’esforç i l’evolució en la continuïtat de la 
docència en valencià que es fa. Opina que el sentit és millorar l’ús dels 
recursos que tenim i destaca el perill que té escriure d’una forma o d’altra, 
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concretament respecte de la referència a l’ús de les àrees afins en la 
gestió. Hem de ser coherents en l’ús dels recursos econòmics que rebem, 
per tal de traure les places de professorat i veure on es posen. Opina que 
igual que en el POD es reconeix que tenim desequilibris i es fa referència a 
les persones que no compleixen, també s’ha de fer referència a la gestió 
dels recursos en el futur i que les places es posen on calga, perquè si no, 
estem creant més desequilibris. Pel que fa a les pràctiques del treballs de 
fi de grau, opina que no hi ha un reconeixement igual per a tots en funció 
de les pràctiques de cada grau. Ha d’haver-hi una evolució en igualtat de 
condicions. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta al vicedegà 
de la Facultat de Dret que li consta l’esforç que s’ha fet i sap que els 
centres estan complint amb el pla d’increment de la docència en valencià. 
Hem de ser coherents amb els acords que prenim i valorar les seues 
conseqüències. Cada any donem els pasos i millorem en el sentit dels 
acords que prenim.  
 
Pel que fa a la intervenció del degà de la Facultat de Magisteri, cal 
diferenciar el que són criteris d’OCA i el que és política de plantilla. Els 
criteris d’OCA s’aproven en el Consell de Govern per a l’elaboració de 
l’OCA en els diferents centres i titulacions per tal de revisar-la i aprovar-la 
en el Consell de Govern. D’altra banda, pel març es fa la revisió de la 
plantilla (jubilaciones, amortitzacions, dotacions…) tenint en compte, 
d’una part, la promoció i d’altra, les places per política universitària que 
afavoreixen les àrees amb dèficit estructural.  
 
Tenint en compte la taxa de reposició, enguany tenim un escenari un poc 
diferent (taxa de reposició del 100%) respecte a l’any anterior i hauriem 
d’atendre també necessitats estructurals, no sols l’estabilització i la 
promoció. 
 
L’any passat, no es van generar places noves d’ajudant doctor, solament 
les derivades de jubilacions. No hi havia places d’ajudant doctor noves, 
sinó que es generaven per necessitats estructurals, perquè no hi havia 
pressupost, donat que esperaven una major contractació d’incidències pel 
reconeixement de tasques del professorat, com TFG, TFM i pràctiques 
externes. 
 
Ha dit que aquests criteris són conservadors perquè opina que no es pot 
abastar més del que podem i que, per tal de millorar les tasques docents, 
anem cap a un increment de contractacions de professorat associat, la 
qual cosa és preocupant. És important fer un bon ús dels recursos i això 
ens porta a les àrees afins.  
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Per tant, criteris d’OCA i política de plantilla (places d’ajudant doctor-per 
dèficit estructural) són duess coses diferents. Hem de ser coherents en 
aquesta política de reconeixement de tasques del professorat i tenir un 
bon aprofitament dels recursos, perquè podem arribar a no tenir diners per 
a més contractacions.  
 
Finalment, indica que l’OCA ha de ser ajustada a la matrícula de l’any 
anterior i hem de treballar amb coherència per veure les necessitats i els 
recursos que tenim i aprendre a utilitzar-los com cal.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (40 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 225/2015. “Aprovar els criteris d’elaboració de 
l’oferta dels ensenyaments oficials de grau i de màsters, 
corresponents al curs acadèmic 2016/2017, que s’adjunten 
com a annex.” Annex I. 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de convocatòria de concurs d’accés, de 
promoció interna, de càtedres d’universitat. Perfils i tribunals.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Afegeix que es convoquen cinc càtedres d’universitat de 
promoció interna i els tribunals compleixen el requísit de la paritat.  
 
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 (39 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 226/2015. “Aprovar la convocatòria de concurs 
públic per a la provisió de cinc places de promoció interna 
al cos de catedràtics i catedràtiques d’universitat; aprovar 
els seus perfils i informar favorablement sobre els 
corresponents tribunals, que s’adjunten com a annex.” 
Annex II.  

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de rectificació d’errades en els barems de 
selecció del professorat contractat, aprovats pel Consell de Govern de 26 
de maig de 2015 (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. Indica que es tracta d’errors tipogràfics.  
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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 227/2015. “Aprovar la correcció d’errors, que 
s’adjunta com a annex, en els barems de selecció de 
professorat contractat de la Facultat de Ciències Socials i 
de la Facultat de Física, aprovats pel Consell de Govern de 
28 de maig de 2015 (ACGUV 92/2015)” Annex III. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, d’inici d’expedient per a un nou estudi de 
màster 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.  
 
En primer lloc presenta el máster universitari Internacional en Formació 
Especialitzada de Professorat adreçat a docents equatorians. Indica que ja 
hi havia un màster propi anterior i aquesta proposta és la transformació 
d’aquest títol en un màster oficial en el  marc de la I Convocatoria de la 
Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas 
– Universidad.es, adreçada a les universitats espanyoles per a participar en 
el Programa de Maestrias en Formación del Profesorado, destinat a 
docents. La Universitat de València participa amb una oferta de 350 
places de diferents especialitats. Es proposa iniciar l’expedient per a 
transformar el títol propi en un màster oficial que presenta algunes 
característiques diferencials amb el màster universitari en Formació de 
Professorat de Secundària: modalitat de docència semipresencial; no 
requereix capacitació lingüística, no dóna accés a professió regulada i està 
adreçat únicament a docents equatorians en actiu. Quant a la viabilitat, es 
regeix per la convocatòria abans esmentada, per la qual cosa la Universitat 
de València rebrà 6000 euros per estudiant. Els òrgans responsables seran 
la Facultat de Magisteri i la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. 
Finalment, la vicerectora comunica els membres de la CEPE. 
 
A continuació presenta el màster universitari en Química Orgànica. Indica 
que no va superar la verificació anterior, però tenint en compte l’informe 
de la Comissió d’Avaluació, el departament de Química Orgànica considera 
que és important aquesta formació i proposa un nou expedient en el que 
es tinguen en compte els aspectes que la Comissió no va avaluar 
favorablement per tal de corregir-los.  
 
La proposta és un màster de 60 ECTS de la Universitat de València amb la 
participació de professorat d’altres universitats. Els destinataris serien  
llicenciats o graduats en Química, Farmàcia i enginyers químics. L’òrgan 
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responsable és el departament de Química Orgànica. Finalment, comunica 
els membres de la CEPE. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Química indica que aquest darrer màster estava 
adscrit administrativament a la Facultat de Farmàcia, però pràcticament 
tots els alumnes eren de la Facultat de Química. La Facultat de Química 
sempre ha estat molt interessada i demana que es faça el possible i 
l’impossible perquè el perjudici als estudiants siga el menor i que es lliure a 
l’ANECA.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 228/2015. “Aprovar l’inici d’expedients 
d’elaboració de noves memòries de verificació dels estudis 
de màster universitari següents: 
. Màster universitari internacional en Formació 
Especialitzada del Professorat, l’òrgan responsable del 
qual és la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació i la 
Facultat de Magisteri, amb la composició de la CEPE 
següent: 
. Dr. Alfredo Rosado Muñoz.  
. Dra. Noelia Ibarra Rius. 
. Dra. Paula Jardón Giner. 
. Dr. Joan Maria Senent Sánchez. 
. Dr. Xose Manuel Souto González. 
. Dª Maria Angeles Llorens Montolio (pas) 
. D. Carlos Sancho Álvarez (estudiant) 
 
. Màster universitari en Investigació en Química 
Orgànica, l’òrgan responsable del qual és el Departament 
de Química Orgànica, amb la composició de la CEPE 
següent: 
. Dra. Belén Abarca González. 
. Dr. Gonzalo Blay Llinares. 
. Dra. Cecilia Andreu Masia. 
. Dra. Carmen Ramírez de Arellano Sánchez.  
. Dr. Carlos del Pozo Losada. 
. D.  Javier Miró Arenas (estudiant). 
. D. Javier Romero Alcalá (pas).” 

 
Punt 8. Aprovació, sie scau, d’inici d’expedient per a un nou estudi de 
doctorat 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. Es 
tracta del programa de doctorat en Disseny, Gestió i Avaluació de 
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Polítiques Públiques de Benestar Social de la Universitat de València i la 
Universitat Jaume I. L’òrgan responsable és l’Institut d’Investigació 
Polibenestar i participa professorat de diferents àrees de coneixement. No 
interfereix en el programa de doctorat en Socials. Aquest títol dóna 
resposta a altres necessitats de formació. En la composició de la CEPE 
falta l’estudiant que s’inclourà més endavant.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials demana que s’ajorne aquest 
assumpte, ja que no s’ha reunit la Comissió d’Estudis de Postgrau que 
pertoca. Es va convocar a un membre anterior, per error i abans de 
pronunciar-se, vol consultar a la Comissió Acadèmica de la Facultat.  
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau demana disculpes per l’errada en la 
convocatòria.  
 
El rector proposa que aquest assumpte s’ajorne al proper Consell de 
Govern, la qual cosa s’accepta. 
 
Punt 9. Aprovació, si escau, de supressió 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 sols hi havia matrícula a la Universitat d’Alcalà. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport dóna 
suport a la proposta, però demana que es modifique l’informe justificatiu, 
perquè no és exacte, ja que hi ha hagut demanda. 
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau contesta que s’encarregarà de fer-
ho. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 229/2015. “Aprovar la supressió dels estudis de 
màster universitari en Direcció d’Organitzacions i 
Instal·lacions de l’Activitat Física i l’Esport per les 
universitats d’Alcalá, de León i de València, d’acord amb 
l’informe que s’adjunta com a annex.” Annex IV. 
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Punt 10. Aprovació, sie scau, de modificacions de 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. Es 
tracta d’un títol oficial impartit en Florida Universitària, adscrit a la nostra 
Universitat i que està codirigit per un professor de la Universitat de 
València i un del centre adscrit.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 230/2015. “Aprovar la modificació de la memòria 
de verificació dels estudis de màster universitari en 
Innovació de Desenvolupament de Projectes de Negoci, 
que s’adjunta com a annex.” Annex V. 

 
Punt 11. 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. Es 
tracta de dues memòries de substitucions d’estudis de màster i cinc noves 
propostes. Totes les memòries han estat exposades en el període 
d’exposició pública. Fa un breu resum de cadascuna d’elles: 
 
. Màster universitari en Enginyeria Informàtica. Proposat per l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria. Ensenyament semipresencial. Consta de 90 
crèdits, dels quals 76 són obligatoris i 14 de TFM. El seu objectiu és 
formar especialistes amb competències per a l’activitat professional, a 
més de proporcional formació investigadora i de direcció de projectes i 
equips en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 
 
. Màster universitari en Ciència de Dades, proposat per l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria. Consta de 90 crèdits, dels quals 65 són obligatoris, 
10 de pràctiques externes i 15 de TFM. L’objectiu és el maneig, neteja, 
transformació, anàlisi i visualització de dades, la utilització de dades per tal 
que els estudiants obtinguen la formació necessària per a una gran 
projecció professional en aquest àmbit. 
 
. Màster universitari en Química, proposat per la Facultat de Química. 
Consta de 60 crèdits amb dos itineraris, un acadèmic i altre professional. 
El seu objectiu és aprofundir en les quatre branques bàsiques de la Química 
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per tal d’aportar solucions conjuntes a problemes complexes tant en 
l’àmbit de la investigació com de les aplicacions industrials. 
 
. Màster universitari en Biotecnologia i Biomedicina. Proposat per la 
Facultat de Ciències Biològiques. L’objectiu és la formació que permeta 
integrar-se en activitats d’investigació i innovació i desenvolupar, tant en 
centres d’investigació dels sectors tasques biotecnològics com en 
empreses d’aquest ámbit. Consta de 60 crèdits, dels quals 30 són 
optatius i 30 corresponen a treballs de fi de màster, que es podran 
realitzar en el Parc Científic i en empreses com BIOVAL i ASEBIO. 
  
. Màster universitari en Recuperació Funcional en Fisioteràpia. Actualment 
la Facultat de Fisioteràpia solament té un màster en Procesos 
d’envelliment i és insuficient per als egressats que hi ha. Aquest màster 
ofereix especialització i tècniques més actualitzades en recuperació 
funcional. Consta de 60 crèdits, dels quals 20 són obligatoris, 20 optatius, 
14 corresponen a TFM i 6 a pràctiques externes. Planteja diferents 
especialitats. 
 
. Màster universitari en Infermeria Oncològica. Aquesta proposta és una 
conseqüència de la no superació del procés d’acreditació. Es proposa la 
substitució del màster anterior per un títol amb la denominació 
Investigació en Infermeria Oncològica i la correcció dels aspectes valorats 
desfavorablement en l’avaluació. 
 
. Màster universitari en Dret Constitucional. Proposat pel departament de 
Dret Constitucional. El seu objectiu és la formació i aprofundiment en 
coneixements en dret constitucional que garantesquen una visió general 
per resoldre problemes més enllà dels enfocaments teòrics i capacite tant 
per a tasques investigadores com per aprofundir en processos 
democràtics. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Landete intervé respecte del màster universitari en Dret 
Constitucional. Anuncia el seu vot en contra, tot atenent les al·legacions 
presentades. Opina que els objectius d’aquest màster no es poden complir.  
 
El degà de la Facultat de Química indica que l’objectiu del màster 
universitari en Química és també la formació integral dels nostres 
egressats. Inicialment és per a 25 estudiants i insisteix que els màsters de 
la Facultat són insuficients per als egressats que hi ha.  
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia agraeix la cap del Servei de Recursos 
Humans PDI, a Carlos Benavent i als membres de la CEPE la sensibilitat 
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demostrada en el màster en Recuperació Funcional en Fisioteràpia. Indica 
que el màster és prioritari per a la Facultat i suport inicial per a futurs 
programes de doctorat. Té constància que hi ha alguna migració dels 
egressats a altres màsters privats i per això sembla que és prioritari el 
suport. El departament de Fisioteràpia i altres institucions li donen suport i 
opina que la seua implantació aportarà beneficis per a la Universitat i per 
als egressats. Demana el suport dels membres del consell de govern.  
 
El vicedegà de la Facultat de Dret indica que el màster universitari en Dret 
Constitucional és un màster de departament, la qual cosa és diferent als 
màsters de centres i no està d’acord amb la intervenció de José Landete, 
ja que els continguts són diferents. Opina que el contingut és adequat, 
que tindrà demanda i que l’ANECA farà les correccions oportunes.  
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport observa 
que hi ha màsters que tenen informe de viabilitat negatiu. Pregunta si ha 
canviat la dinàmica del procediment. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat recorda que quan es 
va aprovar l’inici de l’expedient s’hi va dir que s’haurien de tenir en compte 
els recursos que tenim. Algunes de les propostes no tenen informe de 
viabilitat i altres tenen informe desfavorable. Li sembla que es poden 
presentar problemes de recursos docents i que s’incrementaran les 
contractacions. Insisteix en el fet que cal ser coherents i posar atenció a la 
situació que patim. Respon al degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport, que no es canvia la dinàmica perquè els recursos que 
tenim són limitats. Si donem suport a aquestes propostes de màster, ha 
de quedar clar que estem aprovant contractacions per mesures urgents i 
inajornables, perquè es consideren estudis prioritaris en la nostra 
Universitat. Està obligada a dir que amb els acords que prenim, estem 
incrementant les contractacions i hem de ser conscients d’això i, a més, 
cal tenir en compte que ja hi ha moltes titulacions que no poden atendre la 
demanda i no augmenten el numerus clausus per un problema de recursos. 
 
La degana de la Facultat de Geografia pregunta qui impartirà el màster 
proposat per la Facultat de Fisioteràpia, si no té els recursos suficients. 
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia contesta que ho impartirà personal 
extern, tret dels TFM. Afegeix que és conscient de l’informe negatiu de 
viabilitat, però el màster és prioritari. Entèn que tot el departament de 
Fisioteràpia ho ha informat favorablement per 21 vots a favor i 2 vots en 
blanc. Per tant, tots faràn un esforç per assumir-lo. La intenció del 
departament és anar alliberant paulatinament, càrrega lectiva dels treballs 
de fi de grau per tal d’assumir el sobrecost que suposa el nou màster que 
es pretèn llançar. El centre i el departament tenen molta predisposició per 
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a acollir aquest màster que és fonamental per als egressats. Demana el 
suport dels membres del Consell de Govern. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que és 
difícil saber si aquest màster és una necessitat inajornable o no. S’haurien 
d’estudiar les dades objectives per poder saber-lo i decidir si es tracta 
d’una necessitat urgent. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica que les Facultats de 
Fisioteràpia i d’Infermeria i Podologia, cada vegada, estan més endins d’una 
situació de dèficit de personal estable, però en uns anys tindran més 
establitat per assumir la docència d’aquest màster. Ara hi ha la necessitat i 
l’oportunitat i, per això, recomana la implantació del màster. 
 
El degà de la Facultat de Química està d’acord bàsicament en la reflexió 
plantejada per la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat. Pel que 
fa al màster universitari en Química, indica que s’ha fet un gran treball de 
compactació i coherència per estalviar recursos i demana el suport. 
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria observa que en el 
màster universitari en Ciència de Dades, el punt crític són les 30 hores de 
l’àrea de Comercialització i Investigació de Mercats. En última instància, 
s’aconsella la utilització d’àrees afins.  
 
El president de la Junta de PDI indica que ni l’estructura ni la conjuntura 
són les més propicies per a aquestes propostes que, sembla que es 
convertiran en precedents. 
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport indica que 
no està en contra dels màsters, sinó del procediment emprat.  
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau indica, respecte de la intervenció de 
José Landete, que la CEPE ha contestat adequadamente les al·legacions 
presentades. Pel que fa als informes de viabilitat, no tots són iguals. El del 
màster universitari en Ciència de Dades és assumible. En el cas del màster 
en Química, es trata d’un informe antic i s’hauria d’estudiar amb les dades 
actualitzades. Opina que és subsanable. Finalment, indica que hi ha dos 
màsters amb un dèficit important (M.U. en Dret Constitucional i M.U en 
Recuperació funcional en Fisioteràpia), però es podrien implantar altre any. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat afegeix que a la 
Facultat de Química hi ha dos departaments amb dèficit: Química Orgànica 
i Química Inorgànica. Si hi ha algun màster prioritari, hem de ser conscients 
de les conseqüències.  
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El degà de la Facultat de Fisioteràpia indica que el màster en Recuperació 
funcional en Fisioteràpia no és ajornable, ja que és necessari i urgent. 
Enguany no suposa sobrecost degut al compromís del departament de 
Fisioteràpia que ha comentat abans.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que en el 
màster en Ciència de Dades hi havia dos informes. El primer es va corregir i 
es pot assumir la docència.  
 
El vicedegà de la Facultat de Dret discrepa de la vicerectora d’Estudis de 
Postgrau, ja que l’informe es pot corregir i no veu problemes greus.  
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau aclareix que no es tracta d’ajornar la 
verificació dels màster, sinó que es poden implantar escalonadament.  
 
La degana de la Facultat de Física manifesta l’interès de la Facultat pel 
màster universitari en Ciència de Dades i dóna suport a la seua aprovació. 
 
El rector, ateses les intervencions dels membres del consell, aclareix que: 
. No s’ha canviat el procediment i continuem subsumint la implantació dels 
màsters a la viabilitat. 
. S’han fet moltes al·lusions als recursos i és obvi que, sols amb l’informe 
de viabilitat tindrem informació suficient per a decidir la seua implantació 
. L’aprovació o no dels màsters no inclou la capacitat docent. 
. Tampoc no estem definint que el màster siga un compromís inajornable o 
urgent. 
 
Per tant, entèn que hi ha una mena d’urgència, però no voldria que 
tinguerem problemes posteriors. 
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau indica que hi ha un paquet de 
màsters, a implantar en el curs 2016/2017, que s’han de lliurar a l’ANECA 
abans del dia 4 de novembre i altre bloc, abans del 16 de gener, s’ha de 
sol·licitar l’autorització d’implantació a la Conselleria.  
 
Proposa que es lliuren els expedients a l’ANECA i en el Consell de Govern 
de desembre s’estudien els informes de viabilitat i la implantació. 
 
Enric Valor demana votació separada de cada proposta, ja que no donarà 
el suport, si no ho té clar.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació entèn que no 
es varia el procediment, que les memòries es lliuraran a l’ANECA i, si 
s’aproven, aleshores estudiarem la viabilitat i la implantació. 
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El rector afegeix que es tracta de no bloquejar el procès. 
 
Se sotmeten a votació separada cada una de les propostes. Les votacions 
es fan a mà alçada i s’obtenen els resultats següents: 
 
. M.U. I+D en Biotecnologia i Biomedicina: 38 vots a favor,cap en contra i 1 
abstenció. 
. M.U. en Ciència de Dades. 38 vots a favor, cap en conta i 1 abstenció. 
. M.U. en Enginyeria Informàtica: 38 vots a favor, cap en contra i 1 
abstenció.  
. M.U. en Dret Constitucional: 34 vots a favor, cap en contra i 4 
abstencions. 
. M.U. en Investigació en Infermeria Oncològica: 38 vots a favor, cap en 
contra i 1 abstenció.  
. M.U. en Química: 38 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. 
. M.U. en Recuperació funcional en fisioteràpia: 36 vots a favor, cap en 
contra i 4 abstencions.  
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 231/2015. “Aprovar la memòria de verificació 
dels estudis de màster  en I+D en Biotecnologia i 
Biomedicina, adscrit a la Facultat de Cències Biològiques, 
que s’adjunta com a annex.” Annex VI. 
 
ACGUV 232/2015. “Aprovar la memòria de verificació 
dels estudis de màster en Ciència de Dades, adscrit a 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, que s’adjunta 
com a annex.” Annex VII. 
 
ACGUV 233/2015. “Aprovar la memòria de verificació 
dels estudis de màster en Enginyeria Informàtica, adscrit 
a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, que s’adjunta 
com a annex.” Annex VIII. 
 
ACGUV 234/2015. “Aprovar la memòria de verificació 
dels estudis de màster en Dret Constitucional, l’òrgan 
responsable del qual és el Departament de Dret 
Constitucional, Ciència Política i de l’Administració, que 
s’adscriu a la Facultat de Dret, i que s’adjunta com a 
annex.” Annex IX. 
 
ACGUV 235/2015. “Aprovar la memòria de verificació 
dels estudis de màster en Investigació en Infermeria 
Oncològica, adscrit a la Facultat d’Infermeria i Podologia, 
que s’adjunta com a annex.” Annex X. 
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ACGUV 236/2015. “Aprovar la memòria de verificació 
dels estudis de màster en Química, adscrit a la Facultat de 
Química, que s’adjunta com a annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 237/2015. “Aprovar la memòria de verificació 
dels estudis de màster en Recuperació Funcional en 
Fisiteràpia, adscrit a la Facultat de Fisioteràpia, que 
s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 

Punt 12. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial, el vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació, la vicerectora d’Investigació i Política 
Científica i la secretària general, presenten les propostes de convenis 
corresponents a la seua àrea de treball i fan referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI planteja els seus dubtes respecte del 
conveni amb la Generalitat Valenciana, presentat per la vicerectora 
d’Investigació i Política Científica, en relació als compromisos en matèria de 
personal, i respecte de l’objecte del conveni amb l’empresa Pharco, 
presentat per la secretària general.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials pregunta, pel que fa al conveni 
per al desenvolupament d’un projecte sobre Mediació Penal, si la 
Universitat de València se suma al projecte que ja hi ha i, d’altra banda, 
observa que no hi és el Col·legi Oficial de Treballadors Socials ni es fa 
referència a les remuneracions.  
 
Carlos Javier López demana també informació sobre el personal del 
conveni amb la Generalitat Valenciana.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica contesta que es tracta 
d’un projecte europeu amb fons FEDER i el personal resta contractat per la 
durada del projecte. Els costos es fixaran quan se signe el conveni. Aquest 
és un nou model que hi és sota el paraigües dels convenis europeus. El 
personal esmentat en la clàusula 4.c, és personal del projecte, no pas 
personal públic.  
 
El gerent reconeix que hi ha dubtes i que falta informació. 
 
La secretària general aclareix, pel que fa al conveni amb l’empresa Pharco, 
que es tracta d’una empresa, amb dues vessants, que destina part dels 
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seus fons a temes humanitaris en la Universitat d’Alejandria. Les dues 
vessants són importants. Respecte del conveni sobre Mediació Penal, 
traslladarà al coordinador els dubtes plantejats. 
 
Se sotmeten a votació separada cadascuna de les propostes. Les 
votacions es fan a mà alçada i per unanimitat (39 vots a favor), es prenen 
els acords següents: 
 

ACGUV 238/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Cheste i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 

 
ACGUV 239/2015. “Autoritzar la signatura de l’acord 
marc de voluntats de la Red Interuniversitaria Buen 
Comienzo, amb seu en Medellin (Colombia), el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 

 
ACGUV 240/2015. “Autoritzar la signatura de l’acord de 
col·laboració entre la Generalitat Valenciana i la 
Universitat de València. Estudi General, per a 
l’implementació de l’Oficina INTERACT València i el 
protocol de la transferència de coneixement,  el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XV. 

 
ACGUV 241/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el Consell General del Poder Judicial, 
La Conselleria de Justícia, Administració Pública, 
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la 
Generalitat, la Fundació FAVIDE, la Fiscalia Provincial 
de València, l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Advocats de 
València, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat 
Valenciana, l’Il·lustre Col·legi de Criminòlegs de la 
Comunitat Valenciana, el Col·legi d’Educadors i 
Educadores Socials de la Comunitat Valenciana, el 
Consell Valencià de Col·legis de Procuradors i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament d’un projecte pilot de Mediació Penal 
Intrajudicial  a la ciutat de València, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 

 
ACGUV 242/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre Pharco Corporation i la 
Universitat de València. Estudi General,  el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 

 
Alfonso Maldonado s’absenta de la sessió abans que comence el 
tractament del punt 13 de l’ordre del dia.  
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Punt 13. Informe sobre la modificació 1/2015 de la RLT de personal 
d’administració i serveis. 
 
Punt 14. Aprovació, si escau, del protocol per a la reassignació de llocs de 
treballa (modificació 1/2015). 
 
El gerent presenta els dos punts de l’ordre del dia conjuntament, ja que 
estan molt relacionats i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Agraeix la tasca de totes les persones 
que han col·laborat en aquest procés que es va iniciar en el 2012. Hi ha 
hagut un esforç col·lectiu, personal i institucional, que mereix el 
reconeixement per part del Consell de Govern i de la Gerència. Fa 
referència a l’acord de la Mesa Negociadora, que ha rebut el suport de tres 
de les quatre seccions sindicales (UGT, CCOO i STEPV). Aquest procès no 
acaba avui, sinó que té una continuïtat, ja que, a banda de la vessant de 
l’avaluació, que encara no ha acabat (s’han avaluat 2/3 de la plantilla 
aproximadament), hi ha la vessant de la implantació, que no ha començat. 
 
Planteja una reflexió sobre la taxa d’interinitat. La taxa de reposició per al 
2016, s’hauria de cobrir al 100%. Afegeix que aquest procès és sobretot, 
transparent i cal tenir en compte que la Universitat de València presenta 
un índex de personal d’administració i serveis més baix que altres 
universitats i que la relació de llocs de treball és un instrument i aquesta 
és la primera modificació que es presenta des del 2013. 
 
Aquest procès té cobertura legal, ja que està contemplat en la Llei de 
Pressupostos de 2015 en matèria de personal. Finalment, informa que al 
mes de març aquest procès de consolidació de plantilla estarà enllestit. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Francisco Alonso, com a representant dels Instituts d’investigació, 
presenta un escrit de motivació del vot dels Instituts d’Investigació, que 
s’adjunta com a annex XVIII d’aquesta acta i, en conseqüència, anuncia la 
seua abstenció en els punts 13 i 14 d’ordre del dia.  
 
El president de la Junta de PAS llegeix un escrit en defensa de les millores 
de les condicions laborals i retributives del personal de la Universitat, que 
s’adjunta com a annex XIX d’aquesta acta. 
 
Amadeo Fuenmayor anuncia el seu vot en contra, que respon a la seua 
postura personal i a la postura majoritària dels departaments del Campus 
de Tarongers. Opina que aquesta Relació de llocs de treball té com a 
víctimes els departaments del Campus de Tarongers, ja que es proposa 
una reducció de plantilla del 50%. Opina que tant els departaments grans, 
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com els xicotets i els mitjans es veuen perjudicats i se senten 
especialment danyats. 
 
Antoni Iradi transmet la felicitació pel treball que s’ha fet, per la seua 
dificultat, ja que una vegada fet el diagnòstic, la decisió és valenta. Com a 
representant dels 41 departaments del Campus de Blasco Ibañez, set 
departaments han lliurat escrits i correus electrònics de desacord: 
Departament de Didàctica i Organització Escolar, Departament de 
Didàctica de la Matemàtica, Didàctica de les Ciències Experimentals i 
socials, Departament de Filologia Clàssica, Departament de Filologia 
Anglesa i Alemanya, Departament de Prehistòria i Arqueologia i 
Departament d’Història Medieval, que s’adjunten com a annex XX a 
aquesta acta. 
 
Clara Gómez se suma a les intervencions anteriors, com a representant 
dels departaments del Campus de Burjassot-Paterna. Opina que ha de ser 
una reforma activa.  
 
Carlos Javier López indica que aquest és un procès complex i valent, 
encara que és millorable. Posa en valor l’acord de Mesa Negociadora.  
 
El vicedegà de la Facultat de Dret indica que el vot de la Facultat de Dret 
és totalment negatiu. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials intervé com a representant de la 
Facultat. Planteja els seus dubtes sobre el mòdul de càrrega de treball, ja 
que opina que ni és necessari ni correcte. A més, hi ha una insuficient 
ponderació del nombre d’estudiants i de professors. És la primera vegada 
que es tracta aquest assumpte i podria haver-hi algun òrgan col·legiat al 
final del procès. No és el mateix tractament que per al PDI. Per tant, opina 
que seria raonable replantejar-nos la modificació de la RLT i seria necessari 
revisar les conseqüències de la seua aprovació. Aquest moment és molt 
complicat per a prendre aquest tipus de decisions. Per tot això, el seu vot 
serà negatiu, la qual motivació s’adjunta como annex XXI d’aquesta acta.  
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau, intervé respecte a la part de la 
modificació que afecta als estudis de postgrau. Indica que el que es 
planteja no és una modificació de RLT, sino una modificació de l’estructura 
organitzativa de la Universitat de València i opina que, segons els Estatuts 
de la Universitat de València, no és la Gerència la que ha de suprimir el 
Servei de Postgrau, sinó que és competència del Consell de Govern la 
modificació dels serveis generals i, a més, la supressió d’un servei general 
requereix l’acord favorable del Claustre, tal com s’indica a l’article 77.  
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Quant a les formes, li haguera agradat que se li consultara, ja que, les 
persones afectades i amb més coneixement sobre el tema, no han tingut 
cap opció d’aportar la seua opinió sobre aquesta reorganització. Afegeix 
que els estudis de postgrau són una qüestió estratègica. Des de Gerència, 
s’ha fet una anàlisi molt lleugera d’aquests estudis, que són una part molt 
important de qualsevol universitat. Els estudis de postgrau són els que hui 
en dia constitueixen la imatge de les universitats al món. Són els autèntics 
pols d’atracció d’estudiants estrangers i això suposa necessitats d’una 
promoció específica i diferent per captar alumnat a l’estranger diferenet 
de la del grau; el postgrau rep més d’un miler de professionals externs que 
imparteixen docència i que cal gestionar; els postgraus tenen una 
estructura de direcció acadèmica constituïda per les  CCA i les CAD que 
constitueixen els interlocutors permanents en el dia a dia d’aquests 
ensenyaments. El postgrau té uns processos d’admissions diàmetralment 
diferents del grau. D’altra banda, opina que és necessari impulsar l’oferta 
de postgraus on line, per a la qual cosa es requereix d’estructures 
singulars que donen suport a aquestes noves i emergents modalitats 
docents. Encara que reconeix que hi ha aspectes comuns en la gestió 
d’estudiants, no s’han contemplat aspectes essencials de la singularitat 
d’aquests estudis. En resum, opina que cal una estructura diferenciada per 
a la gestió dels estudis de postgrau. A més, no veu un gran estalvi de 
personal en la proposta de la Gerència i opina que es perdrà operativitat i 
rapidesa en la gestió i en l’atenció als usuaris. Li va demanar a Gerència un 
ajornament de la decisió, però li contestaren negativament, ja que s’havia 
d’aprovar, necessàriament, en aquest Consell de Govern.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia indica que s’ha parlat 
d’anys de procès i de la valentia de les decisions, però la realitat és que 
som un col·lectiu profundament conservador. Els sindicats han fet un 
exercici de responsabilitat i s’han compromès amb la Universitat amb un 
procès de dinamisme. Opina que el procès és millorable, però ha de 
començar. Els sindicats han parlat de qualitat del lloc de treball i cal 
responsabilitzar-se. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història indica que, no posa en 
dubte la utilitat de l’instrument, però està d’acord, en termes generals, 
amb la intervenció del degà de la Facultat de Ciències Socials. Opina que 
falta consens i hi ha diferències substancials entre els centres.  
 
Pel que fa al model organitzatiu, està d’acord amb la vicerectora d’Estudis 
de Postgrau. Li haguera agradat més temps i més flexibilitat per tal 
d’arribar al consens dels departaments. No s’han tingut en compte les 
unitats departamentals futures que donarien lloc a fòrmules més 
coherents i amb més consens, en lloc de les fusions que condueixen a 
càrregues de treball acceptades. Anuncia el seu vot en contra.  
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El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació agraeix l’esforç 
del gerent i del vicegerent de Recursos Humans i Organització 
Administrativa pel seu treball durant anys i en un moment de restriccions 
pressupostàries molt dures. vol deixar constància del seu 
vot particular negatiu a la proposta de modificació de llocs de treball 
presentada per la Gerència. 
 
“Tot i agrair l'esforç realitzat per la Gerència i de reconéixer la necessitat 
d'eliminar els grans desequilibris actuals en les càrregues de treball de les 
diferents unitats de gestió de la Universitat, la proposta final encara 
continua mantenint una gran descompensació de càrregues en diferents 
centres i departaments, que en alguns casos arriben a diferències 
del 85%. En departaments com el de Filologia Espanyola i el de filologia 
Anglesa i Alemanya la càrrega de treball resultant és molt superior a la 
mitjana de la Universitat. El degà informa que va convocar una junta de 
facultat extraordinària per a estudiar este punt, la proposta va ser 
unànime en el sentit de traslladar un vot negatiu a este Consell de 
Govern." 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació reconeix que fins 
la setmana passada es feren rectificacions i s’ha treballat molt, però no 
veu correspondència amb la Facultat.  
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia indica que la Junta de Centre no s’ha 
pronunciat en contra i el personal d’administració i serveis està d’acord. 
Des del 2006 forma part del grup que ha treballat sobre els indicadors i ha 
recollit idees i propostes del PAS. Considera que el vot favorable és bo 
institucionalment. Està d’acord que és millorable, però hem d’estar d’acord 
en l’aplicació d’aquest model que farà que els tasques del PAS siguem més 
homogènies. Afegeix que no s’estan generant greuges comparatius, sinó 
que els greuges comparatius estan ara.  
 
El president de la Junta de PAS indica que no té vot en aquest òrgan, però 
si el tinguera, votaria afirmativament, ja que cal mirar a nivell global i 
avançar, no a nivell personal. Si aquest assumpte es retarda, produirà que 
les 150 persones que han de prendre possessió al mes de març, s’hagen 
de desplaçar, en lloc de les 48 que es desplacen ara.  
 
El gerent demana confiança en el futur, perquè encara que els canvis 
produeixen angoixa, el personal està preparat i, de segur, el procès eixirà 
bé. Pel que fa a les ponderacions, s’ha introduït la investigació que forma 
part de la Universitat. Li preocupa el tema del consens, ja que no és el 
mateix acceptar el procès de millora que el fet que hi haja consens. Opina 
que no és just identificar acceptació amb feblesa. 
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Anuncia que es contestaran tots els escrits que s’han lliurat i no té cap 
inconvenient que s’articule de forma provisional alguna mena de comissió. 
Informa que els trasllats forçosos afecten a 47 persones.  
 
Finalment indica que no hi ha errors, ja que les dades s’han contrastat. Es 
tracta d’un document objectiu i en anys posteriors es faran les 
modificacions escaients. 
 
El vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa afegeix 
que s’ha contestat a la Síndica de Greuges. Indica que la política que se 
segueix és que les places ixquen a concurs amb els mateixos criteris. 
Darrere de cada indicador hi ha moltes decisions en aquest procès 
constructiu.  
 
Se sotmeten a votació conjunta les propostes dels punts 13 i 14 de 
l’ordre del dia. La votació es fa a mà alçada i per 28 vots a favor, 9 vots 
en contra i 3 abstencions, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 243/2015. “Informar favorablement sobre la 
modificació 1/2015 de la relació de llocs de treball de 
personal d’administració i serveis de la Universitat de 
València, que s’adjunta com a annex.” Annex XXII. 
 
ACGUV 244/2015. “Aprovar el protocol per a la 
reassignació de llocs de treball (modificació 1/2015), que 
s’adjunta com a annex.” Annex XXIII. 
 

Punt 15. Aprovació, si escau, de cursos d’extensió universitària 
2015/2016. 
 
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.  
 
S’obre un torn d’intervencioins. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 245/2015. “Aprovar la realització dels cursos 
d’extensió universitària, curs 2015/2016, que s’adjunte 
com a annex.” Annex XXIV. 

 
 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 27 D’OCTUBRE DE 2015. 
 

-29- 

Punt 16. Informe sobre la situació econòmico-financera de la Universitat 
de València a 30 de setembre de 2015. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa un breu resum de l’informe que es lliura 
als membres del Consell en aquesta sessió i que s’adjunta com a annex 
XXV a aquesta acta. 
 
Indica que la Generalitat Valenciana ens deu subvencions equivalents a 
2’25 mensualitats i es refereix a les perspectives en vistes al final d’any: hi 
ha previsió de pagar el 26% de la paga extra de 2012, però no hi ha 
resposta respecte de l’autorització per a negociar la carrera professional 
del PAS. 
 
Igualment fa referència a les subvencions corrents, als ingressos per taxes 
de matrícula i les transferències de capital. 
 
Finalment, indica que es continua amb l’escenari de contenció general de la 
despesa i en aquest context es prepara el pressupost per al 2016. 
 
Punt 17. Torn obert de paraules.  
 
Antonio Iradi intervé pel que fa l’errada dels professors associats 
contractats que no han pagat les taxes per presentar-se a la convocatòria 
de places. Haurien de poder subsanar aquest error. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació anuncia que el 
proper dimecres, a les 15 hores, tindrà lloc l’acte per commemorar el 50è 
aniversari de la posada en marxa de la implantació de la Pegagogia 
Universal. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
15,10 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist-i-plau 
El rector 
 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez.  
 
 


