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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 18 de desembre de 2015, a les 9’27 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 
 
Vicerector d’Estudis de  Postgrau: 
Rafael Crespo García 
 
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. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Secretari Fac.  Economia: Joquín 
Aldás Manzano 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Representant departaments: 
Antoni Iradi Casal 
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Representant departaments: 
Amadeo Fuenmayor Fernández 
 
Representant departaments: 
Isidro Monzó Mansanet 
 
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 Fac. Geografia e Historia: 
Nuría María Tabanera García 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Física: Enric Josep Valor 
Micó. 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Ed.: Vicent 
Horcas López 
 
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: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Jesús Alcolea Banegas 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degà Fac. Farmàcia:Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
Secretària Junta PAS:  Amparo 
Lluch López 
 
Coordinador AGE: Jordi Caparrós 
Gutiérrez 
 
Absències Justificades: 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán 
 
Convidats: 
Delegat del rector per a gestió 
acadèmica de la Universitat 
Digital: Jesús Albert 
 
Tècnic de Control de Dades: 
Joaquín Cañada 
 
Director del Taller d’Audiovisuals: 
Miquel Francés 
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Abans de començar la sessió, el rector demana als membres del Consell un 
minut de silenci en record de les companyes i el company que han mort:  
 
. Patricia Paya Otero, personal d’administració i serveis de la Unitat del 
Campus de Blasco Ibañez. 
. Maruja Muñoz, personal d’administració i serveis, jubilada, que va ser cap 
del Servei de Personal. 
. Josep Lluís Sirera Turó, exvicerector d’Arts, Cultura i Patrimoni de la 
nostra Universitat.  
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 24 de 
novembre 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. 
 
Enric Valor presenta una modificació, que és acceptada.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 266/2015. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 24 de novembre de 2015, amb les modificacions 
següents:  
.  A la pàgina 13, en el 2n paràgraf del punt 6è de l’ordre 
del dia, eliminar “i Termodinàmica”. 
. A la pàgina 13, en l’ACGUV 251/2015,  en el darrer 
paràgraf, eliminar “i Termodinàmica”. 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector felicita els membres de la comunitat universitària següents: 
 
. Dr. Segundo Píriz, rector de la Universitat d’Extremadura, pel seu 
nomenament com a president de la CRUE. 
 
. Dra. Adela Cortina Orts, catedràtica d’Ètica, per rebre el premi Victoria 
Kent de la Fundación Cajasol i CEDIS Andalucía.  
 
. Dra. Mª José Estrela Navarro, professora del departament de Geografia, 
per rebre el premi internacional de Metereologia Eduard Fontseré, atorgat 
per l’Associació Catalana de Metereologia (ACAM) amb la seua investigació 
sobre l’evolució de les pluges torrencials al territori valencià. 
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. Dr. Carlos Flores Juberías, professor del departament de Dret 
Constitucional, Ciència Política i de l’Administració, pel seu nomenament 
com a Doctor Honoris Causa per la Universitat dels Sants Ciril i Metodi 
(UKIM) de Skopje, República de Macedònia.  
 
. El grup d’investigadors de l’IFIC-CSIC-UV, per la seua contribució en la 
construcció del que serà el major telescopi de neutrins del món, KM3NEet, 
amb col·laboració internacional de l’experiment que ha instal·lat la 
primera línia de detecció enfront les costes de Capo Passero. 
 
. Dr. Manuel Pérez Alonso, professor del departament de Genètica i 
director de l’Institut de Medicina Genòmica (Imegen), per guanyar el premi 
a la Innovació Sanitària que concedeix anualment l’Institut de Recerca i 
Desenvolupament Social de Malalties Poc Freqüents (Indeppf). 
 
. Els guanyadors dels premis Universitat-Societat 2015: 
- En la modalitat Alumni Plus: el conseller financer i director 

d’Assumptes Monetaris i Mercats de Capitals del FMI, Sr. José Viñals. 
- En la modalitat Investigació i Desenvolupament: la catedràtica del 

departament de Biologia Cel·lular i Parasitologia, Dra. Isabel Fariña 
Gómez.  

- En la modalitat de Trajectòria de col·laboració: l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de València.  

- En la modalitat d’estudiants Alumni Plus: la Sra. Andrea Ortiz, la Sra. 
Mª Pilar Dominguez, la Sra. Cristina Gaona i el Sr. Alberto Corbí.  

- En la modalitat estudiant Alumni Plus Excel·lent: Sr. Ángel Esparcia. 
- En la modalitat Excel·lència docent: el professor del departament de 

Fisiologia, Dr. Pascual Medina Besso; la catedràtica del departament de 
Medologia de les Ciències del Comportament, Dra. Mª Amparo Oliver 
Germes, el professor del departament d’Informàtica, Dr. Carlos Pérez 
Conde i el professor d’Anàlisi Econòmica, Dr. Carlos Peraita de Grado.  

 
. Dr. Andrés Moya Simarro, catedràtic de Genètica, per guanyar el premi 
Mèxico de Ciència i Tecnologia 2015, i es converteix en el vuitè científic 
espanyol i el segon valencià que obté aquest guardó, atorgat pel govern 
de la república mexicana, a proposta del Consell Consultiu de Ciències 
d’aquest pais.  
 
En l’apartat d’actes i reunions, han tingut lloc les següents: 
 
. El desè Forum d’Ocupació de la Universitat de València, a la Facultat de 
Dret.  
. Performance de denúncia contra la violència de gènere a càrrec de Taiat 
Dansa, a la Plaça Darwin. 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 18 DE DESEMBRE DE 2015. 
 

-5- 

. Concentració de cinc minuts de silenci, a la porta de l’edifici de Rectorat i 
lectura del manifest.  
. Conferència La violència estructural del patriarcat. Qui respon?, de la 
professora de Dret Constitucional de la Universitat de Còrdova, Dra. 
Carmen Calvo, exministre de Cultura i destacada feminista.  
. Concert de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València junt 
amb l’Escola Coral La Nau de la Universitat de València i el Cor de l’Auditori 
de Saragossa, al Palau de la Música.  
. Inauguració de la Jornada Cultura territorial: les terres dels Alforins a la 
Universitat, amb presència del president de la Diputació de València, Jorge 
Rodríguez, el president de l’Associació de Viticultors i productors de les 
terres dels Alforins, Miguel Velázquez i els vicerectors Antonio Ariño 
(Cultura i Igualtat) i Jorge Hermosilla (Participació i Projecció Territorial). 
 
El rector indica que l’Institut Confuci de la Universitat de València ha rebut 
el títol Institut Confuci Model, un guardó atorgat a només 15 instituts 
Confuci de tot el món, d’entre més de 450 institucions. Aquest premi el 
va recollir Francisco Tomás, exrector d’aquest Universitat i membre 
honorari del Consell Internacional Hanban, en l’Oficina Central d’Instituts 
Confuci, a Xina, junt al vicerector d’Internacionalització i Cooperació i el 
delegat del rector, Vicent Andreu. 
 
Punt 3. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de grau, 
corresponents al curs acadèmic 2014/2015. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta la proposta 
go¡lobal de premis extraordinaris, corresponent al curs 2014/2015 i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València, que inclou les propostes dels centres oficials i dels centres 
adscrits i una tabla resum dels estudiants que s’han graduat en cada 
titulació, el número de premis i la nota mímima i màxima dels premis 
proposats. Afegeix que les propostes compleixen la normativa i demana la 
seua aprovació.  
 
D’altra banda, informa que el 21 de novembre es va publicar la resolució 
de concessió dels premis nacionals de fi de carrera del curs 2011/12. La 
Universitat de València ha aconseguit onze premis nacionals i s’ha situat 
en el tercer lloc, a nivell nacional. Afegeix que, a diferència dels premis 
extraordinaris de grau de la Universitat, són els estudiants els que han de 
sol·licitar l’accès a la convocatòria dels premis nacionals. Anima que els 
centres difonguen la convocatòria tots els anys entre els seus egresats 
perquè tenim uns magnífics expedients i considera que podem aconseguir 
més premis.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 267/2015. “Concedir premi extraordinari en les 
titulacions adscrites a l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria, corresponents al curs 2014-2015, als titulats 
i titulades següents: 
 
Titulació Nom i cognoms 

Enginyeria Informàtica  Federico Zomeño Breitenstein 
Enginyeria Tècnica de 
Telecomunicació, Telemàtica 

 Federico Zomeño Breitenstein 

Grau Enginyeria Informàtica Inmaculada García Pereira 
Grau Enginyeria Multimedia Carmen Beatriz Martínez 

Gonzàlez 
Grau Enginyeria Química Belén Uriol Balbín 
Grau Enginyeria Electrònica 
Industrial 

Pablo Tasa González 

Grau Enginyeria Electrònica de 
Telecomunicació 

Ángela Nicolás García 

Grau Enginyeria Telemàtica Adriá Peiro Albi” 
 

ACGUV 268/2015. “Concedir premi extraordinari de grau 
en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, corresponent al 
curs 2014-2015, al graduat i les graduades següents: 
 
Esther Soler Giner 
Beatriz Girón Molins 
Vicent Úbeda Pastor” 

 
ACGUV 269/2015. “Concedir premi extraordinari de 
grau/llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Ciències Biològiques, corresponent al curs 2014-2015, 
als titulats i titulades següents: 
 

Titulació Nom i cognoms 
Llicenciatura en Biologia Desert 
Llicenciatura en Bioquímica Desert 
Llicenciatura en Cències 
Ambientals 

Desert 

Grau en Biotecnologia María Lairón Peris 
Lucía Payá Tormo 

Grau en Ciències Ambientals Daniel Morant Rodríguez 
Consuelo Rubio Gómez-Roso 

Grau en Biologia Héctor Torrado Mateo 
Sergio lópez Olmos 
Alba Motes Rodrigo 

Grau en Bioquímica i Ciències 
Biomèdiques 

Ernesto Alejandro Segredo Otero 
Marta Adelantado Lacasa” 
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ACGUV 270/2015. “Concedir premi extraordinari de grau 
en Matemàtiques, corresponent al curs acadèmic 2014-
2015, al graduat Marc Jornet Sanz.” 

 
ACGUV 271/2015. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura /grau en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Ciències Socials, corresponent al curs 2014-2015, als 
titulats i titulades següents: 
 
Titulació Nom i cognom 

Grau en Relacions Laborals Raúl Ramón Guillem 
Ángel Miguel Pascual Pascual 
Francisco Ródenas Verdú 
Fernando Maldonado Pla 

Grau en Sociologia Meenakshi  Sinha Sinha 
Grau en Treball Social Lydia Hernández López 

Yara Sardon Sendra 
Raúl Cebrián Bessini 
Julia de Dalmases Artes 

Llicenciatura en Sociologia Sara Cisternes Medina” 
 

ACGUV 272/2015. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura /grau en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Dret, corresponent al curs 2014-2015, als titulats i 
titulades següents: 
 
Titulació Nom i cognom 

Llicenciatura en Dret Carlos Fernández García 
Pablo Joaquín Martínez Carlos 
Enric Martínez Pardo 
Sonia Esteve Aznar 
María Faubel Gorrea 
Núria Cebolla Navarro 
Eduardo Bayona Gálvez 
Marta Cantos Pardo 
Maria Teresa Sala Climent 
 

Llicenciatura en Criminologia Raquel Campos Cristóbal 
Llicenciatura en Ciències Polítiques 
i de l’Administració 

Callan Ramewal 

Grau en Dret Daniel Hernández Rodríguez 
Mireya Garay Ochando 
Clara Isabel Cañero Lois 
Alberto Armero Estruch 
Gloria Agustí López 
Emilia Simó García 
Alba Molins Latorre 
Carlos Romero Císcar 

Grau en Criminologia Isabel Rodríguez Moreno 
Alberto Bejarano Muñoz de la 
Nava 
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Grau en Ciències  Polítiques i de 
l’Administració 

Alberto Armero Estruch 
Juan Valcárcel Alfaro” 

 
ACGUV 273/2015. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura /grau en les titulacions adscrites a la Facultat 
d’Economia, corresponent al curs 2014-2015, als titulats i 
titulades següents: 
 
Titulació Nom i cognom 

Llicenciatura en Economia Desert 
Llicenciatura en Direcció i 
Administració d’Empreses 

Pablo Joaquín Martínez Carlos 
Marta Cantos Pardo 
Núria Cebolla Navarro 
María Faubel Gorrea 
Pablo Fernández Cebrián 
Victoria Garnes Portoles 

Grau en Administració i Direcció 
d’Empreses 

Silvia Rodríguez Gil 
Mireya Garay Ochandio 
Despina Zhuliyanova 
Damyuanova 
Alba Molins Latorre 
Raquel Muñoz Albors 
Guillermo Begue Pascual 
Carlos López Rocher 

Grau en Negocis 
Internacionals/International 
Business 

Belén Meneu Meseguera 
Maite Casas Cámara 
Patricio Carlos Villalón 

Grau en Economia Isabel Mico Millán 
Néstor Molina Candelas 
Carlos Ruiz Comes 

Grau en Turisme Ilona Mojila 
María López Quilis 
Luis Fernández-Llebrez García 

Grau en Finances i Comptabilitat Yaimy Letty Heredia 
Fernández 
Juan Carlos Serra López” 

 
ACGUV 274/2015. “Concedir premi extraordinari de 
grau/llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Farmàcia, corresponent al curs 2014-2015, als titulats i 
titulades següents: 
 
Titulació Nom i cognom 

Llicenciatura en Farmàcia Desert 
Diplomatura en Nutrició Humana 
i Dietètica 

Desert 

Grau en Farmàcia Alejandra Ferrada Gascó 
Octavio Antonio Ballesta López 
Laura Pérez Alós 

Grau en Ciència i Tecnologia dels 
Aliments 

Carlos Luz Minguez 
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Grau en Nutrició Humana i 
Dietètica 

Noelia Plaza Trujillo 
María Pérez Antequera” 

 
ACGUV 275/2015. “Concedir premi extraordinari de 
grau/llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Filologia, Traducció i Comunicació, corresponent al 
curs 2014-2015, als titulats i titulades següents: 
 
Titulació Nom i cognom 

Llicenciatura en Filologia 
Alemanya 

Alicia Monroig Martínez 

Grau en Comunicació Audiovisual Víctor Vidal Torro 
Dana Benso Huguet 

Grau en Periodisme Ana María Martínez Romero 
Ismael Gimeno Mateu 

Grau en Estudis Anglesos  Sonia Sofia Perelló Pigazos 
Verónica Falquet Aparisi 
Leopoldina Pedro Mústieles 

Grau en Filologia Catalana Sergio Margaix Duet 
Grau en Filologia Clàssica Gemma Ibáñez Pérez 
Grau en Estudis Hispànics Alejandra Hernández Ruiz 

Francisco Alcalá Padilla 
Grau en Llengües Modernes i les 
seues Literatures 

Asunción Benlloch Romeu 

Grau en Traducció i Mediació 
Interlingüística 
 

Laura Miñano Mañero 
Laura Sánchez Rios” 

 
ACGUV 276/2015. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat de Filosofia i 
Ciències de l’Educació, corresponents al curs 2014-2015, 
als titulats i titulades següents: 
 
Titulació Nom i cognom 

Grau de Filosofia Santiago Navarro Giménez 
Grau de Pedagogia Eric Jorge Fontaba Jorda 

Simran Vazinari Mangnani 
Miguel Ángel Maseda Durán 

Grau d’Educació Social Marina Guillen Reig 
Cristian Molla Esparza 
María Adelantado Álvarez” 

 
ACGUV 277/2015. “Concedir premi extraordinari de 
grau/llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Física corresponents al curs 2014-2015, als titulats 
següents: 
 
Titulació Nom i cognom 

Grau en Física Fernando Romero López 
Sergi Navarro Albalat 
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Grau en Óptica i Optometria Diego Montagud Martínez 
Llicenciatura en Física Desert 
Diplomatura en Óptica Desert” 

 
ACGUV 278/2015. “Concedir premi extraordinari de grau 
en Fisioteràpia, corresponent al curs 2014-2015, a les 
titulades següents: 
 
Natalia Yagüe Marco 
Laura Arcas Sánchez-Majanvacas 
Marta Encarnación Ramírez” 

 
ACGUV 279/2015. “Concedir premi extraordinari de 
grau/llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Geografia i Història, corresponents al curs 2014-2015, 
als titulats i titulades següents: 
 
Titulació Nom i cognom 

Llicenciatura en Geografia Desert 
Llicenciatura en Història Desert 
Llicenciatura en Història de l’Art Desert 
Grau en Història Pablo Sanahuja Ferrer 

Maria del Pilar Escribá Ruiz 
Rubén Bella Catalá 

Grau en Història de l’Art Ángel Campos Perales 
Asís Pérez Casas 
Helena Navarro Haro 

Grau en Informació i 
Documentació 

Pablo Jover Ortega 

Grau en Geografia i Medi 
Ambient 

Miguel Ángel Belenguer Plomer” 

 
ACGUV 280/2015. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat d’Infermeria i 
Podologia, corresponents al curs 2014-2015, a les titulades 
següents: 
 
Titulació Nom i cognom 

Grau en Infermeria Andrea Gasull Sandoval 
Mireia Escrivá Saneugenio 
Yolanda Blasco Correa 
Ana Fernández Fernández 
Bárbara Romero Salicio 

Grau Podologia Rocío Benitez García” 
 

 
ACGUV 281/2015. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat Magisteri, 
corresponents al curs 2014-2015, als titulats i les titulades 
següents: 
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Titulació Nom i cognom 

Grau en Mestre d’Educació 
Primària 

Estefanía Molina Alcalá 
Pablo Marin Liebana 
Belén Ocaña Ortiz 
Isabel Vidal Esteve 
Alejandro Caro Carmona 
Miguel Ángel Correcher Soriano 
Juan José Calvo Valiente 
Montserrat Bonet Camarasa 
Eva Arbona Picot 

Grau en Mestre d’Educació 
Infantil 

María Josefa Planes Ferrer 
Andrea Peñarroya i Ferrer 
Arantxa Yago Alcázar 
Maria Luisa Cuenca García 
Alicia Ferrer Folgado 
Berta Buil Martí 

Grau en Mestre d’Educació 
Infantil 
(extensió d’Ontinyent) 

Félix López Ferre” 

 
ACGUV 282/2015. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat de Medicina i 
Odontologia, corresponents al curs 2014-2015, a les 
titulades i titulat següents: 
 
Titulació Nom i cognom 

Grau en Medicina Beatriz Soria Navarro 
Enrique Montagud Marrahí 
Núria Pellicer de Castellví 
Laura Campos Berga 
Patricia Arenas Martín 
Elena Collado Lledó 

Grau en Odontologia Noelia de los Llanos Zamora 
Hontecillas 
Anaïs Paños Crespo” 

 
ACGUV 283/2015. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a la Facultat de Psicologia, 
corresponents al curs 2014-2015, als titulats i  les titulades  
següents: 
 
Titulació Nom i cognom 

Grau en Psicologia Cristina Zapata de Miguel 
Henar  Gutiérrez Cuellar 
Raúl Cuesta Arenas 
Núria Milio Nacher 
Olaya Molina Palomero 
M. Pilar Albero Gallego 
Lucía Navarro Pla 
Cristian Pérez Martín  
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Grau en Logopedia Ester Polo Zamora 
Clara Puig Herreros” 

 
ACGUV 284/2015. “Concedir premi extraordinari de grau 
en Química, corresponent al curs 2014-2015, als titulats 
següents: 
Andreu Tortajada Navarro 
Eduardo Pérez Botella” 
 
ACGUV 285/2015. “Concedir premi extraordinari de grau 
en Infermeria, adscrita a l’Escola Universitària 
d’Infermeria La Fe, corresponent al curs 2014-2015, als 
titulats següents: 
Rubén Gómez Tejero 
Javier López Guijarro” 

 
ACGUV 286/2015. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a Florida Universitària, 
corresponent al curs 2014-2015, als titulats i les titulades 
següents: 
 
Titulació Noom i cognoms 

Grau en Administració i Direcció 
d’Empreses 

Carlos Jiménez Gigante 

Grau en Mestre/a d’Educació 
Infantil 

Patricia Sanz Amat 
Silvia López Gómez 

Grau en Mestre/a d’Educació 
Primària 

Gaudencio Fernández 
Vanaclocha 
Ana Isabel Marco García 
Alejandro Pérez Fernández” 

 
ACGUV 287/2015. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions d’Infermeria, adscrita a l’Escola 
Universitària d’Infermeria Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón (Castelló), corresponent al curs 2014-2015, a la 
titulada: 
Teresa Furió Vizcaino.” 

 
Punt 4. Autorització, si escau, del pagament amb caràcter de bestreta, de 
les retribucions addicionals del professorat universitari per a l’any 2016. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Indica que es tracta d’autoritzar la Gerència al pagament 
d’aquest complement. Demana el suport dels membres del Consell.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 288/2015. “Autoritzar la Gerència de la 
Universitat de València al pagament en concepte de 
bestreta, amb caràcter mensual i a partir de gener de 
2016, de la quantia que figura com avantproposta 
d’asignació individual en la convocatòria de les 
retribucions addicionals de l’any 2016, corresponents als 
arts. 21, 22, 23 i 25 del decret 174/2002. Aquest pagament 
s’entendrà com a bestreta de les quantitats finalment 
reconegudes pel Consell Social i, per tant, serà susceptible 
de compensació en cas que aquestes no s’ajusten a les 
reconegudes provisionalment.” 

 
Punt 5. 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. Afegeix que la proposta compta amb l’informe favorable del 
departament corresponent. 
 
S’obre un torn d’intervenció. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 289/2015. “Concedir venia docendi al professor 
Ramón Martorell Polo per a impartir, al Centre Florida 
Universitària, les assignatures corresponents a la titulació 
de  grau en Mestre d’Educació Primària de l’àrea de 
coneixement de Didàctica de l’Expressió Corporal, durant 
el curs acadèmic 2015/2016.” 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de comissió de serveis de professorat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Compta amb l’informe favorable del departament de 
Sociologia i Antropologia Social.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 290/2015. “Informar favorablement la  sol·licitud 
de comissió de serveis a favor del professor Gil Manuel 
Hernández Martí, adscrit al Departament de Sociologia i 
Antropologia Social de la Universitat de València per a 
prestar serveis a l’Ajuntament de València des de l’1 de 
desembre de 2015.” 
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Punt 7. Aprovació, si escau, de modificació del reglament de selecció de 
PDI de la UVEG. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. La proposta de modificació afecta sols al professorat emèrit. 
Tant la Comissió de Professorat com la Comissió d’Estatuts ho van 
informar favorablement. També compta amb l’informe dels serveis jurídics. 
La Mesa Negociadora va aprovar la proposta en la reunió del proppassat 
11 de desembre.  Indica que l’any passat ens vam comprometre a revisar 
aquest reglament abans que es presentaren les sol·licituds de professorat 
emèrit. El motiu de la proposta és reconeixer més la implicació d’aquest 
professorat en la Universitat i el major reconeixement de les tasques 
d’investigació. A més, s’hi va plantejar posar com a requísit el fet d’haver 
ocupat càrrecs acadèmics durant, almenys, tres anys, però finalment s’hi 
va decidir deixar-ho com a mèrit preferent, cas que s’haguera de fer una 
selecció. La Comissió de Professorat va optar per criteris objectius. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Dulce Contreras planteja els seus dubtes respecte que la gestió siga 
valorada com a mèrit preferent. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que aquest 
assumpte va ser molt debatut a la Comissió. Hi ha gestió que no està 
vinculada a un càrrec acadèmic i s’hi va decidir que, en un futur, cas 
d’haver-hi una selecció, es considerara com a mèrit, donat que la 
implicació  en la gestió i els càrrecs acadèmics són importants en el 
funcionament de la Universitat i impliquen una dedicació. 
 
Antonio Iradi pregunta si el mèrit preferent és tenir 3 anys de gestió. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta que s’ha 
establert un mínim de tres anys. 
 
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 291/2015. “Modificar el reglament de selecció de 
PDI de la Universitat de València, d’acord amb el text que 
s’adjunta com annex.” Annex I. 
 

A continuació el rector proposa que s’avance el tractament dels 
assumptes que corresponen a la vicerectora d’Investigació i Política 
Científica, ja que ha d’absentar-se de la reunió.  



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 18 DE DESEMBRE DE 2015. 
 

-15- 

Punt 12. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta el conveni amb la 
Universitat del Pais Basc i fa refererència 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 292/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat del País Basc/Heuskal  
Herriko Unibertsitatea i la Universitat de València. Estudi 
General, d’acord amb el text que s’adjunta com a annex.” 
Annex II. 
 

Punt 18. Aaprovació, si escau, de llicència d’ús de patent.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi és 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 293/2015.  
 
“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 la patent espanyola núm. ES 2523777 B1 “Aparato y 
método de simulación virtual para silla de ruedas y 
programa de ordenador que implementa el método” no son 
necessaris per a la defensa o millor protecció de l'interés 
públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent esmentada 
en el punt anterior, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a annex.” Annex III. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de verificació 
d’estudis de màster.  
 
El vicerector 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. 
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 294/2015. “Modificar la memòria de verificació 
dels estudis de màster universitari en Estudis Anglesos 
Avançats, d’acord amb la documentacio que s’adjunta 
com a annex.” Annex IV. 

 
ACGUV 295/2015. “Modificar la memòria de verificació 
dels estudis de màster universitari en Psicologia i 
Psicopatologia Perinatal i Infantil, d’acord amb la 
documentacio que s’adjunta com a annex.” Annex V. 

 
ACGUV 296/2015. “Modificar la memòria de verificació 
dels estudis de màster universitari en Enginyeria 
Ambiental, d’acord amb la documentacio que s’adjunta 
com a annex.” Annex VI. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de noves memòries de verificació d’estudis de 
màster.  
 
El vicerector 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.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Química indica que, anteriorment, el màster el 
gestionava la Facultat de Farmàcia, però davant la necessitat de 
rectificació, es proposa que siga la Facultat de Química la que ho gestione. 
Finalment, demana al vicerector que ho active al més aviat possible per 
poder reimplantar-lo l’1 de setembre i no perjudicar als estudiants. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 297/2015. “Aprovar la nova memòria de 
verificació del màster universitari en Química Orgànica, 
que s’adjunta com a annex, l’òrgan responsable del qual 
és el departament de Química Orgànica i queda adscrit, a 
efectes de gestió, a la Facultat de Química.” Annex VII. 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de verificació 
de programes de doctorat.  
 
El vicierector d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència  ala 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 298/2015. “Modificar les memòries de verificació 
dels programes de doctorat següents, d’acord amb la 
documentació que s’adjunta com a annex: 
. Programa doctorat en Geografia i Història des de la 
Preshistòria a l’Edat Moderna. 
. Programa de doctorat en Medicina 
. Programa de doctorat en Ètica i Democràcia.” Annex 
VIII. 

 
Punt 11. Aprovació, si esau, del reglament del Tauler Oficial de la 
Universitat de València.  
 
El rector comunica que assisteixen com a convidats en aquest assumpte 
Jesús Albert, delegat del rector per a gestió acadèmica de la universitat 
digital, i el tècnic de gestió de dades, Joaquin Cañada.  
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que 
mitjançant aquest reglament es crea el Tauler Oficial propi i el seu 
funcionament. És una exigència de l’administració electrònica.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials planteja els seus dubtes sobre el 
que s’hi ha de publicar i demana que es realitze alguna jornada informativa, 
En aquest moment, es funciona amb molta agilitat i no volguera que es 
perguera, sobretot en el que afecta als estudiants. En tot cas, proposa 
que es faça una formación adient per a la seua utilització.  
 
El delegat del rector per a gestió acadèmica de la Universitat Digital indica 
que el Tauler Oficial substitueix al tauler físic i està format per subtaulers 
de centres. A més, hi ha un període de sis mesos per a l’entrada en vigor, 
durant el qual es podrà formar al personal i donar la informació escaient. 
Anuncia que aquest Tauler serà tan àgil com una web. 
 
La secretària general afegeix que els taulers físics no tenen l’entitat 
jurídica del Tauler Oficial. S’hi ha de publicar totes les convocatòries, 
resolucions i actes que afecten a una pluralitat de persones. S’està 
preparant una circular el més completa possible per a donar informació. 
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Jordi Caparrós demana que, en el cas dels estudiants matriculats en dos 
centres o en màsters, que la informació es publique en els taulers de 
cadascun dels centres. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials opina que amb el lliurament d’una 
circular no serà suficient i per això demana una jornada de formació-
informació. 
 
El rector està d’acord amb la proposta de formació plantejada pel degà de 
la Facultat de Ciències Socials.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 299/2015. “Aprovar el reglament del Tauler 
Oficial de la Universitat de València, que s’adjunta com a 
annex.” Annex IX. 

 
Continuació Punt 12. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis 
de col·laboració.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial, el vicerector d’Estudis 
de Postgrau i la secretària general, presentan els 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.  
 
El rector cedeix la paraula a Miquel Francés, director del Taller 
d’Audiovisuals, perquè informe sobre el conveni amb canal Zoom. 
 
El director del Taller d’Audiovisuals presenta el conveni.  Indica que el 
canal Zoom és el canal de TV de totes les universitats de Colombia, amb 
contingut universitari. Es tracta d’intercanviar material, que es destinarà a 
la nostra plataforma MediaUni, de forma gratuïta. És el mateix que ja s’ha 
fet a Mèxic i próximament es farà el mateix a Xile.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI, pel que fa al darrer conveni presentat, 
planteja els seus dubtes sobre els criteris dels continguts. Opina que s’han 
de tenir criteris molt clars.  
 
El director del Taller d’Audiovisuals contesta que els continguts són els 
formats televisius que la universitat ja té amortitzats i que se cedeixen a 
altres institucions. Es pretèn que siguen continguts generalistes. Els 
criteris són: universalitat i professionalitat. 
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El president de la Junta de PDI aclareix que el sentit del dubte plantejat 
abans és tenir clar en quin context i en quin sentit s’emeten els 
continguts, a més de tenir clar amb qui associem la imatge de la nostra 
Universitat. 
 
El director del Taller d’Audiovisuals afegeix que el perfil d’aquest tipus de 
canals és cultural i s’intercanvien productes produïts per universitats, no 
se cedeix material a TV comercials.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 300/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Yátova i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex X. 

 
ACGUV 301/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat Politècnica de València i 
la Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament dels ensenyaments conjunts conduents a 
l’obtenció del títol oficial de màster universitari en 
Enginyeria Biomèdica, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 302/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
cooperació entre la University of Applied Science of 
Western Switzerland (Haute École Spécialisée de Suisse 
Occidental), la Université Catholique de Lille, la Université 
de Lorraine i la Università della Calabria  i la Universitat 
de València. Estudi General,  per a impartir el Màster 
Internacional en Migracions, que s’adjunta com a annex, 
així com autoritzar la signatura de l’acord de 
col·laboració amb les entitats col·laboradores hi 
relacionades, que també s’adjunta com annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 303/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre Infotec Centre de Recerca i 
Innovació en Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XIII. 
 
ACGUV 304/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
general de col·laboració entre la Corporación Canal 
Universitario Zoom (Colombia) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XIV. 
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Punt 13. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió universitària.  
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de 
la Universitat de València. Indica que la proposta té informe favorable de la 
Comissió d’Extensió Universitària i que es pretèn facilitar als estudiants 
que puguen completar els seus expedients amb aquests crèdits. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 305/2015. “Aprovar la realització de les activitats 
puntuals d’extensió universitària, que s’adjunten com 
annex i el seu reconeixement com a crèdits de lliure 
elecció.” Annex XV. 

 
Punt 14. Informe sobre proposta de modificació de RLT 1/2016 de 
personal d’administració i serveis.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que la Mesa 
Negociadora ho ha informat favorablement i que s’ha intentat complir amb 
tots els compromisos adquirits.  
 
Anuncia que al llarg del mes de gener i febrer es continuarà amb el 
calendari de treball establert i amb el procès de presa de possessió. A 
més, indica que hi ha previsió de presentar una altra modificació (2/2016) 
que recollirà la revisió de la classificació d’administradors i del Servei 
Tècnic de Manteniment, en funció de la càrrega de treball. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 306/2015. “Informar favorablement sobre la 
modificació 1/2016 de relació de llocs de treball de 
personal d’administració i serveis, que s’adjunta com a 
annex.” Annex XVI. 
 

Punt 15. Aprovació, si escau, del protocol d’acolliment de dones víctimes 
de violència de gènere (PAS d’universitats públiques). 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que aquest és un 
tema delicat que ens afecta a tots, però la proposta es refereix al personal 
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d’admistració i serveis, i compta amb el suport unànime de la Mesa 
Negociadora.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que el document presenta una 
mancança òbvia, ja que només es refereix al PAS. Demana flexibiltat 
perquè, en el cas que es presentara algun cas de violència de gènere en el 
PDI, hi haja un compromís i es puga aplicar aquest protocol. Afegeix que hi 
ha qüestions legals que poden entrebancar l’aplicació d’aquestes mesures, 
però l’esperit és important. 
 
Jordi Caparrós demana que la flexibilitat demanada es faça extensible als 
estudiants. 
 
El gerent està d’acord que, en absència de normativa, es puga aplicar 
aquesta, com a supletòria.  
 
El president de la Junta de PDI demana que aquest protocol es comunique 
a la CRUE, perquè les universitats puguen contemplar-lo. 
 
El rector indica que ho traslladarà a la CRUE perquè s’hi puga debatre.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 307/2015. “Aprovar el protocol per a l’acolliment 
de dones víctimes de violència de gènere (personal 
d’administració i serveis d’universitats públiques 
espanyoles), que s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 

 
Punt 16. Informe sobre proposta de pressupost, 2016. 
Punt 17. Informe sobre proposta de reglament d’execució pressupostària, 
2016. 
 
El gerent presenta els dos assumptes conjuntament, atesa la relació que hi 
ha entre ells, i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual 
de la Universitat de València i a continuació, a la correcció d’errades i 
presentació del pressupost, lliurats als membres del Consell en aquesta 
sessió.  
 
Pel que fa al pressupost, fa consideracions generals. Indica que el 
pressupost es veu afectat pels aspectes següents:  des del 2009, es veu 
incrementat com a conseqüència de l’augment de retribucions dels 
funcionaris (1%) i la recuperació d’una part de la paga extra de 2012; de 
l’impacte sobre els recursos i els capitols de despesa de les encomandes 
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de gestió i per la recaptació de preus públics dels postgraus i de les 
despeses ocasionades: Tenim 8’25 milions d’euros per recaptació de 
taxes. El que abans eren subvencions, ara són pagaments per prestació de 
serveis i això crea un desgavell en la classificació del pressupost i és el que 
justifica el seu augment. Finalment es preveu una aportació de 7’2 milions 
d’euros per l’anualitat del conveni de sanejament del deute antic de 
desembre de 2014. 
 
Afegeix que les majors aportacions, són realment obligacions. Per tant, hi 
ha discrepància en els números, la qual cosa ja s’ha fet constar davant la 
Generalitat i s’hi ha posat de manifest des del 2010. S’han introduït 
elements de risc financer. 
 
Anuncia que, si no hi ha obertura de diàleg sobre el finançament de les 
universitats, el pressupost del 2017 serà més difícil que el de 2016. Opina 
que hem d’anar cap a un model de finançament universitari, almenys, com 
el que tenim, ja que no podem ser bloquejats. Cada vegada tenim menys 
marge de maniobra i van augmentant els nivells de dificultat. En resum, el 
pressupost augmenta però no tant com deguera. S’ha demanat obertura 
de negociacions i hem rebut bona disposició i empatia, però no compromís. 
 
Els ingressos són fiables i les despeses són suficients, amb un grau 
d’execució del 100%. Als proveïdors se’ls està pagant en terminis per sota 
dels 30 dies.  
 
Pel que fa a la tresoreria, l’any que ve també serà difícil. Acabarem l’any 
amb un deute per part de la Generalitat de les mensualitats de novembre i 
desembre.  
 
Anuncia que la paga extra de desembre s’abonarà el dia 22 i la 
mensualitat, el dia 30. 
 
Respecte del reglament d’execució pressupostària, la Comissió Econòmica 
el va informar favorablement, per unanimitat i s’adapta a les normes 
vigents. Pel que fa a les subvencions de la Generalitat Valenciana i la llei 
d’Hisenda Pública, anuncia una jornada informativa per als diferents 
centres. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jordi Caparrós indica que li semblen exagerats els preus (225 euros) per la 
taxa d’expedició de títols propis. Caldria fer una valoració més adequada. 
 
El president de la Junta de PDI intervé respecte de l’evolució de les 
partides pressupostàries de 2015. El pressupost puja, però menys del que 
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sembla. Planteja les incerteses que es poden presentar sobre les despeses 
financeres, la reducció de la transferència corrent de la Generalitat i 
respecte de les taxes que es diu que s’establitzen, però realment no és 
així. Recorda que el decret Wert, sobre les taxes, tenia una part expositiva 
que no ha desaparegut encara. Opina que hem de ser reivindicatius en 
aquests assumptes, perquè es presenta un panorama poc falaguer. 
 
Finalment i, pel que fa al reglament d’execució pressupostària, en reunions 
anteriors s’ha posat en relleu que determinades pràctiques en les partides 
de compres no tenen el reflex que caldria en el Servei de Prevenció i Medi 
Ambient. S’hauria de pensar què coses es poden incorporar per a enfortir 
la cultura preventiva.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia demana que es tinga en 
compte que, el manteniment dels criteris de repartiment del pressupost 
perjudica any rere any als centres que, com Infermeria han passat de 3 a 4 
cursos i han incrementat moltíssim el nombre d’alumnat, mentre que 
beneficia a altres que han minvat eixes xifres al reduir el seu alumant i 
passar de 5 a 4 anys. 
 
Carlos Javier López indica que l’esforç que fa la Universitat en temes de 
cooperació es prou important i demana que a la pàgina 11 (capítol 4) es 
posen els beneficiaris en lloc de “indeterminats”, ja que són els més 
empobrits.  
 
El gerent li demana una proposta per escrit. Afegeix que el que ha intentat 
és mostrar una previsió i alertar, però sense introduir angoixa. Pel que fa a 
les taxes, les determina la Generalitat i nosaltres fem recaptacions. 
 
Jordi Caparrós aclareix que la seua intervenció anterior es referia a títols 
propis de la nostra Universitat.   
 
El vicerector de Cultura i Igualtat indica que la franja de preus que tenim 
en aquesta Universitat és més baixa que en altres universitats i a més, hi 
ha un sistema de beques al que es poden acollir els estudiants. Les 
característiques dels cursos oficials i els propis són diferents, però 
s’estudiaran totes les propostes.  
 
El gerent afegeix que es pot estudiar per al curs 2016/2017. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 308/2015. “Aprovar el projecte de pressupost de 
la Universitat de València, per al 2016, que s’adjunta com 
annex.” Annex XIX. 
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ACGUV 309/2015. “Aprovar el projecte de reglament 
d’execució pressupostària de la Universitat de València, 
per al 2016, que s’adjunta com annex.”Annex XX. 

 
Punt 19. Torn obert de paraules.  
 
La secretària de la Junta de PAS llegeix un escrit, que s’adjunta com a 
annex XXI a aquesta acta, que demana suport a la implantació i posada en 
marxa de la carrera professional del PAS. 
 
Francesc Marí llegeix un altre escrit de les seccions sindicals (CCOO, UGT i 
STEPV-Iv), que s’adjunta com a annex XXII a aquesta acta, que manifesta 
el malestar del PAS, davant la situació de discriminació creada al voltant 
de la carrera professional abans esmentada.  
 
Amadeo Fuenmayor demana informació sobre el procès de disseny del 
curs actual dels treballs de fi de grau, ja que els departaments que 
representa tenen problemes d’assignació de recursos. Pregunta pel motiu 
dels desajusts produïts entre l’oferta i el resultat final.  
 
Jordi Caparrós insisteix a demanar a degans i deganes, per tal de constituir 
l’Assemblea General d’Estudiants, que els centres comuniquen els 
estudiants representants. D’altra part, indica que s’ha publicat en la 
premsa les queixes dels conservatoris de música que reivindiquen la petició 
que els seus estudis superiors es consideren com a graus universitaris. 
Anuncia que faran una proposta per demanar el suport de la Universitat. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat indica que tradicionalment, des del 
Vicerectorat s’editava un llibre que es regalava per Nadal, però pel motius 
de la crisi, fa alguns anys que no s’ha fet. No obstant això, en el 
magatzem, hi ha superàvit de llibres dels quals lliurarà un llistat als 
membres del consell que estiguen interessats. D’altra part convida a 
tothom a assistir-hi a l’exposició que es va inaugurar ahir, on es poden 
veure peces úniques en el món.  
 
Carlos Javier López manifesta la seua preocupació per la carrera 
professional de PAS. Demana explicacions del fet que no es puga aplicar el 
que ja estava pressupostat inicialment i perquè no pot aplicar-ho la 
Universitat pel seu compte. 
 
El gerent contesta que la Llei de pressupostos de l’Estat estableix la 
impossibilitat de revisar les retribucions del personal a no ser que 
s’establisquen excepcionalitats o que siguen necessitats inajornables. 
Recentment hem tingut experiències que ho expliquen. Per exemple, la 
modificació 1/2015, de RLT de PAS establia una retribució singular, 
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específica i no general i en aquesta circumstància la llei no ho impedeix, 
però en el cas de la carrera professional, cal una autorització i és el que 
han demanat les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana, 
conjuntament. Per al proper any, hi ha consignació pressupostària per al 
primer tram, però no ha arribat l’autorització del pagament.  
 
El rector indica que traslladarà a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat i a la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística la 
consulta d’Amadeo Fuenmayor respecte dels treballs de fi de grau. Pel que 
fa als conservatoris de música, és un assumpte relacionat amb la creació 
d’una Universitat de les Arts, que fou una iniciativa de la conselleria 
anterior que, finalment, no es va materialitzar. Afegeix que la creació 
d’universitats és competència del Consell d’universitats i proposa que la 
vicerectora d’Estudis de Grau trasllade al Consell aquest posicionament i 
preocupació.  
 
Respecte de la carrera professional, a més de donar suport al Gerent, 
recorda que el posicionament de la Universitat està molt clar i s’han lliurat 
dues cartes en aquest sentit. L’article 3.2 del decret de l’anterior conseller 
d’Hisenda esmentava, específicament, al personal de les universitats 
valencianes i opina que ara, el que cal és un decret que reculla al personal 
de les universitats. Sembla que la Direcció General d’Universitats publicarà 
molt prompte una nota de premsa avançant que es produirà l’autorització 
per al pagament, però tenint en compte quina és la situació econòmica i 
financera de la Universitat, la nostra reivindicació és que ho pague la 
Generalitat Valenciana (1,7 milions d’euros), la qual cosa fins ara, no s’ha 
aconseguit. L’escenari no desitjable seria que comptarem amb 
l’autorització i s’haguera de pagar a càrrec dels nostres pressupostos. Per 
tant, la nostra posició és pressionar i reivindicar davant la Generalitat, la 
necessitat d’incloure al personal de les universitats públiques valencianes 
al mateix nivell que el personal de la Generalitat Valenciana. 
 
Finalment, desitja tothom unes bones festes i un feliç i pròsper any 2016. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
12,32 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist-i-plau 
El rector  
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 


