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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 2 de febrer de 2016, a les 9’30 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 
 
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. 
 
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 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Representant departaments: 
Antoni Iradi Casal 
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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 Fac. Geografia e Historia: 
Nuría María Tabanera García 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 
PDI Fac. Física: Enric Josep Valor 
Micó. 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Ed.: Vicent 
Horcas López. 
 
PDI Fac. Magisteri: Luis Sebastián 
Villacañas de Castro. 
 
PDI Fac. 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: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
Representant Consell Social: 
Francisco Puchol-Quixal  i de 
Antón 
 
(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 
 
Secretari Fac. Farmàcia: José 
Maria Centeno Guil 
 
Secretari ETS Enginyeria: Juan 
Bautista Ejea Martí 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
 
Coordinador AGE: Jordi Caparrós 
Gutiérrez 
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Absències justificades: 
Vicerectora d’Investigació i 
Política Científica: Pilar Campins 
Falcó 
Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 

 
Convidats: 
Directora OTRI: Ana María Cortés 
Herreros 
 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la Consell de Govern de 18 de 
desembre 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.  
 
Intervé el degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia per presentar una 
esmena que és acceptada.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 1/2016. “Aprovar l’acta del Consell de Govern de 
18 de desembre de 2015, amb la modificació següent:  
 
.  A la pàgina 23, el 3r paràgraf queda redactat així: 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 alumnat i passar de 5 a 4 anys.” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector manifesta el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
. Gonzalo Montiel Roig, director de Gestió Cultural de la Universitat de 
València.  
. Jesús Sanchis, entrenador de la sel·lecció d’atletisme i tècnic de les 
escoles esportives de la Universitat de València.  
 
D’altra banda, transmet la felicitació: 
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. El Dr. Francisco Alonso Pla, per rebre el premi en la modalitat de 
Trajectòria professional, convocatòria de 2014, dels premis nacionals            
28 d’abril a la Prevenció de Riscs Laborals. 
 
. La revista Mètode i el seu director, Dr. Martí Dominguez Romero, perquè 
Scopus ha pres la decisió d’incloure-la en la seua base de dades i índex. 
 
. Els premiats i participants universitaris de la 12ena edició dels premis 
Universitat de València d’Escriptura de Creació, celebrat al Paranimf, amb 
presència de la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística i la 
vicedegana de Cultura de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.  
 
. Sra. Estefania Molina Alcalá, graduada de la Facultat de Magisteri, per 
rebre el premi Concepción Medina García, de la Fundació Ana Díaz Medina, 
pel seu millor expedient femení del grau de Mestre d’Educació Primària de 
la Universitat de València.  
 
. El Dr. José Miguel Soriano del Castillo i tot l’equip participant, per dirigir 
l’obra El gran libro de la Horchata y de la chufa de Valencia, guanyadora a 
Espanya dels prestigiosos Goumand World Cookbook Awards, considerats 
óscars de la Gastronomia, en la categoria Best Non Alcoholic Book. 
 
. Els investigadors d’ArchaeChemis, laboratori de la Universitat de València, 
pel seu innovador mètode d’avaluar la conservació del patrimoni, fòrmula 
que ja s’ha aplicat al palau del rei Darios a Persépolis (Iran), que analitza 
l’impacte dels agents biològics i atmosfèrics sobre els monuments.  
 
. El nostre Parc Científic perquè Analog Devices, una de les principals 
empreses tecnològiques de la indústria dels semiconductors i l’electrònica, 
acaba d’instal·lar un centre de desenvolupament, únic a Espanya i el més 
gran d’Europa, lider mundial en amplificadors operacionals i convertidors 
de senyals.  
 
. A la Universitat de València, per la posada en marxa de la colla de 
dolçaines i percussió per a millorar la formació dels seus estudiants en la 
interpretació de música tradicional valenciana.  
 
. A la Unitat de Zoologia Marina de l’Institut Cavanilles, per ser guardonat 
amb el premi Biodiversitat i Societat, que atorga la Generalitat Valenciana 
en la modalitat d’investigació aplicada a la conservació de la biodiversitat.  
 
. La professora Dra. Maria Iborra Juan i la investigadora Sra. Fernanda 
Gordón, per ser les guanyadores de l’onzè premi d’investigació econòmica 
Renau Piqueras de la Fundació Campus d’Ontinyent, amb el seu treball La 
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supervivència de Caixa Ontinyent; ajust entre Cultura Corporativa i 
estratègia com a font d’avantatge competitiva. 
 
. El professor associat Sr. Javier Gilabert Juan, soci cofundador de 
l’empresa biotecnològica Meuropharmatest, situada al Parc Científic de la 
Universitat de València, per guanyar el premi Talent Jove Comunitat 
Valenciana, en la modalitat de Ciència.  
 
. La revista Caplletra de l’Institut Internuniversitari de Filologia Valenciana i 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, per la seua nova etapa de revista 
d’accès obert (Open Acces), posant a disposició de tots els lectors 
interessats els articles publicats en format electrònic.  
 
. La Sra. Esther Schimtt, investigadora i alumna del màster en Economia 
Social, de la promoció 2015, per aconseguir el premi especial 
Europa/Erasmus 2015, pel seu treball de final de màster. 
 
. El Dr. Eugenio Coronado Miralles, catedràtic del departament de Química 
Inorgànica i director de l’ICMOL, per rebre del Consell Europeu de Recerca 
(ERC) l’ajuda Proof of Concept (modalitat orientada a posar en pràctica les 
idees sorgides en projectes finançats pel mateix organisme). 
 
. El Dr. Avelino Corma, doctor Honoris Causa de la nostra universitat, pel 
seu nomenament com a doctor Honoris Causa, de la Universitat de 
Cantabria.  
 
. La Dra. Adela Cortina Orts, catedràtica del departament de Filosofia del 
Dret, Moral i Política, per haver sigut investida com a doctora Honoris 
Causa de la Universitat de Múrcia.  
 
. El Dr. Jorge Cardona Llorens, catedràtic del departament de Dret 
Internacional Adolfo Miaja de la Muela, pel seu noomenament com a nou 
president d’UNICEF, Comité Comunitat Valenciana.  
 
En l’apartat de les publicacions, felicita: 
 
. El Dr. Salvador Climent Serrano, professor del departament d’Economia 
Financera i Actuarial, per la seua recerca que qüestiona el procès de venda 
del Banc de València a Caixa Bank, publicada per la revista Investigaciones 
Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. 
 
. La Sra. Cristina Vilanova Serrador, la Sra. Alba Iglesias i el Sr. Manuel 
Porcar Miralles, investigadors de l’Institut Cavanilles, pel seu estudi Els 
bacteris de la màquina de café, biodiversitat i colonització de la safata de 
residus, perquè es troba entre els de més impacte del grup Nature i ocupa 
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també el segon lloc entre el grup d’articles situats en el percentil 99, els 
més vistos entre 1.738 informes científics d’una edat semblant 
procedents de tot el món. 
 
.  El Sr. Àlvar Peris Blanes, professor associat del departament de 
Comunicació Audiovisual, pel seu estudi on conclou que el programa 
televisiu MasterChef és un producte que incorpora elements del 
nacionalisme espanyol modern. Tot atenent el fet que la gastronomia és 
part indiscutible de la cultura sobre la qual s’edifica actualment la identitat 
d’una societat i tenint en compte la forta penetració de la televisió 
d’entreteniment, publicat a la revista de Recerca i Anàlisi de la Societat, la 
qual és editada per la Societat Catalana de Comunicació.  
 
. El professor Dr. Francesc Francés Bozal, i el seu grup d’investigació, per 
l’estudi que confirma que el consum i els efectes de l’alcohol tenen un 
component genètic, el gen de l’alcohol deshidrogenasa 1B (ADH1B). Com 
que influeix en l’activitat d’alguns enzims, afecta la taxa de metabolització 
de l’etanol i per tant, potencialment modula el consum de begudes 
alcohòliques, publicat en Gaceta Internacional de Ciencias Forenses. 
 
. Els professors Alicia Villa i Francesc J. Hernández, per la seua investigació 
que mostra que les famílies amb un alt nivell adquisitiu es beneficien en 
major mesura de la inversió pública en educació superior a l’àmbit 
espanyol, publicada en la revista Arxius de Ciències Socials.  
 
. Els investigadors del grup de Genòmica Translacional de la Universitat de 
València i de l’INCLIVA, dirigit pel professor Rubén Artero Allepuz i la 
professora Beatriz Llamusí Troisi, per l’estudi pioner per a conéixer la 
causa molecular de les alteracions cardiaques en la distròfia miotònica 
(MD), publicat en la revista científica Disease Models and Mechanisms. 
 
. L’investigador Sr. Josep Rubert, juntament als científics de la Universitat 
de Química i Tecnologia a Praga, per la recerca de la comprovació que la 
major part del safrà etiquetat i exportat com a espanyol, no ho és (frau 
que juga amb la confiança del consumidor), estudi dins del projecte 
VALr+d en fase postdoctoral APOSTD/2014/120 de la Conselleria 
d’Educació i Esport de la Generalitat Valenciana. 
 
. L’equip d’investigadors de la Unitat de Dispositius Optoelectrònics 
(UMDO-UV), per formar part de l’equip que ha dissenyat i avaluat un 
dispositiu làser semiconductor, amb el qual es podria estalviar entre 100 i 
1000 vegades l’energia que consumeixen els dispositius làsers actuals, 
publicat en la revista Òptica de l’Optical Society of America (OSA) i 
seleccionat com un dels trenta treballs més rellevants de l’any 2015 en 
l’àrea de l’òptica. 
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. El professor Dr. Juan Vicente García Marsilla, del departament d’Història 
de l’Art i el professor contractat Dr. Carmel Ferragud Domingo, del 
departament de Història de la Ciència i Documentació, pel seu treball que 
ha posat de manifest les conseqüències econòmiques i urbanístiques de 
l’incendi de l’any 1447 a València, entre les quals hi ha la desaparició de 
part del traçat islàmic de la ciutat i la reordenació urbana posterior que 
narra aquests fets. The great fire of medieval Valencia (1447), publicat en 
la revista Urban History (Universitat de Cambridge). 
 
. El Dr. Manuel Monfort Pañego i l’investigador Néstor Iglesias, pel seu 
estudi sobre com s’apliquen els continguts d’expressió corporal en 
l’assignatura d’Educació Física i si fomenta la creativitat, en les etapes 
d’ensenyament obligatori i batxillerat, treball publicat en la revista 
científica Apunts. Educació Física i Esports.  
 
. El grup d’investigadors de l’institut de Ciència dels Materials UV i UJI, per 
haver descobert una interacció entre dues famílies de materials 
(perovskita i punts quàntics) de gran interès per al desenvolupament de 
nous dispositius optoelectrònics, estudi publicat en la revista 
ScienceAdvances, publicació d’accès obert de la mateixa editorial que 
Science. 
 
En l’apartat d’actes i reunions, han tingut lloc, les següents: 
 
. El Ple del Consell Social, amb l’aprovació del projecte de pressupost per al 
2016. 
. Reunió del Comité Permanent de la CRUE, a Madrid. 
. Reunió de la Càtedra de Cultura Empresarial en l’Adeit. 
. Signatura del conveni de col·laboració entre la Universitat de València i la 
Fundació Cañada Blanch per a premiar l’esforç d’estudiants excel·lents 
amb dificultats econòmiques i lliurament dels premis a la Sra. Mónica 
Martínez López-Sáez i el Sr. Alberto Armero Estruch. 
. Signatura de l’annex al conveni amb el sindicat UGT. 
. Acte de lliurament de títols als nous funcionaris, al saló d’Actes d’aquest 
edifici. 
. Acte de lliurament dels premis del Consell Social, als premiats que vam 
felicitar en el passat consell de govern del 18 de desembre de 2015. 
. Assistència a l’Ofrenda Floral amb motiu del vint-i-quatrè aniversari de 
l’assassinat de Manuel Broseta, organitzat per l’Associació d’Amics de la 
Fundació Broseta. 
. Obertura del pla de formació de professorat no universitari a la Sala 
Ximeneia, en el Castell d’Alaqüàs. 
. La Universitat de València, assumeix, enguany, la presidència de la 
Conferència de Rectors de la Comunitat Valenciana i tenim la 
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responsabilitat en tots els àmbits universitaris de coordinar a les 
universitats públiques valencianes.  
. A Bruselas es va presentar l’Oficina Europea CRUE-CRUP, per la CRUE i el 
Consejo de Rectores de Universidades Portuguesas (CRUP), iniciativa 
adreçada a la promoció dels interesos dels centres i facilitar la informació 
relativa a les polítiques de la Unió Europea. Va assistir-hi la vicerectora 
d’Investigació i Política Científica, Pilar Campins i la Sra. Angeles Sanchis.  
. Assistència a una Taula Redona amb la intervenció del conseller Vicent 
Soler, el president de CIERVAL, D. José vicente Gonzàlez i el Director de 
l’IVIE, D. Francisco Pérez, en el Club de Encuentro Manuel Broseta. 
. Inauguració de l’exposició Els recursos territorials valencians, amb 
l’assistència del president de la Diputació, a la Sala Alta del MUVIM. Va 
assistir-hi el vicerector de Participació i Projecció Territorial, Jorge 
Hermosilla.  
. Inauguració de la veintena Jornada d’Informació per a Orientadors, Equip 
de direcció i professorat dels centres d’ensenyament secundari, a l’Aula 
Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia, amb l’assistència de la 
vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística, Isabel Vázquez.  
. Presentació del grau en Ciències Gastronòmiques, a la Sala Matilde 
Salvador. 
 
Pel que fa a les comunicacions a la web de la Universitat de València, 
 
La nostra Universitat ha estat la universitat amb major nombre de 
candidatures seleccionades en la quarta convocatòria de les beques 
Fundació Universia Capacitas, segons informa en un comunicat la Fundació 
Universia. 
 
La Universitat de València torna a posicionar-se com la universitat pública 
capdavantera en recepció i enviament d’estudiants Erasmus, segons les 
últimes dades publicades per la Comissió Europea. A més, és la tercera 
universitat espanyola amb major nombre d’estudiants rebuts: més de 
1700 estudiants procedents d’Itàlia, Alemanya, França i Regne Unit. 
També ocupa el tercer lloc en l’enviament d’estudiants en el programa 
Erasmus. Les destinacions més sol·licitades pels estudiants de la UV són, 
per aquest ordre, Itàlia, Alemanya, Regne Unit i França. Més de 1.500 
estudiants de la Universitat han realitzat estades d’estudis o de formació 
en pràctiques en una destinació europea.  
 
Finalment, som la segona universitat en investigació Química i la cinquena 
en Física a Espanya, segons el rànquing Nature Index de les universitats 
espanyoles per nombre d’articles científics publicats en revistes de màxim 
impacte. La institució només és superada per la Universitat de Barcelona, 
mentre que el CSIC és l’entitat amb major producció estatal. En Ciències 
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Físiques, la de València és la cinquena universitat espanyola i també la 
primera valenciana.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que, a partir de la informació donada 
sobre la CRUE, li consta que el rector és conscient de la situació sobre 
l’escenari de negociació amb la Conselleria d’Educació i, en concret, en dos 
àmbits de negociació que cal obrir: la sectorial de les universitats i el 
conveni col·lectiu per al personal laboral. 
 
D’altra part, demana informació sobre la situació del pagament del primer 
tram de la carrera professional i sobre el decret autonòmic del professorat. 
 
El gerent indica, pel que fa a la carrera professional, que troba a faltar una 
interlocució constructiva a nivell de la Conselleria. El que es va publicar a la 
premsa era que els rectors estaven d’acord a impulsar la carrera 
professional, però des d’aquesta universitat sempre hem manifestat que 
qualsevol pagament hauria d’anar acompanyat de la referència a 
l’autonomia financera i d’un ingrès afegit. 
 
La llei de pressupostos obliga a l’ampliació de la carrera professional per al 
personal de les universitats, però la llei de pressupostos de la Generalitat 
no ens contempla i per això no tenim finançament. El que defensem és que 
els conceptes retributius han de ser importats a l’estructura del PAS de les 
universitats, ja que hi ha un acord previ que iguala les quanties del 
personal de les universitats amb la Generalitat. 
 
El decret de la Generalitat hauria d’haver sigut coherent amb l’acord 
anterior, però ens deixa fora i, a més a més, hi ha contradicció entre els 
informes de les diferents assessories jurídiques. No tenim un finançament 
específic ni per al primer tram ni per als següents. S’ha demanat que hi 
haja negociació, ja que és la primera vegada que s’introdueix un concepte 
retributiu que no inclou al personal de les universitats, però evidentment 
les decisions que suposen un augment de despesa, haurien de tenir un 
afegit del 33%, d’acord amb el que disposa la Disposició addicional 1º i la 
32º de la llei de pressupostos de la Generalitat.  Per tres vegades hem 
demanat negociació i finançament, però no tenim ni una ni l’altra. Quan hi 
haja una resposta favorable, estarem enllestits per a pagar el primer tram. 
 
El rector afegeix que cal plantejar per part de les universitats públiques, la 
necessitat de treballar en un pla de finançament, perquè hi ha asimetries 
que cal corregir. Hem demanat reunions amb el president de la Generalitat 
i amb el conseller d’Hisenda per tal de traslladar les nostres inquietuds i la 
nostra percepció que no s’avança com caldria. En aquests moments ens 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 2 DE FEBRER DE 2016. 
 

-10- 

trobem sense una resposta a la negociació sol·licitada i ni a la sol·licitud 
de compromís per al 2016, la qual cosa ens posa en una situació difícil per 
al 2016 i per al 2017. 
 
Per tant, cal continuar treballant en el tema de la carrera professional del 
PAS i en el del complement retributiu del professorat, ja que no tenim 
decret aprovat ni per al PAS ni per al professorat.  
 
D’altra banda, som l’única comunitat autonòmica que no té mesa sectorial. 
Necessitem que la Generalitat es comprometa, ja que tenim moltes 
necessitats que cal solucionar que afecten al capítol I, al capítol II i al 
capítol d’inversions.  
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de proposta de renovació de membres de la 
Comissió de Reclamacions.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte. 
Es tracta d’una comissió que estudia els recursos i problemes amb les 
places de professorat funcionari. Està formada per sis catedràtics o 
catedràtiques d’universitat per un període de quatre anys amb la 
possibilitat de una sola pròrroga pel mateix temps. Es renova, per meitats 
cada dos anys. En aquesta ocasió, cal cobrir la plaça de Matilde Fernández, 
que s’ha jubilat i la de Mª Teresa Echenique, que ja ha complit el seu 
mandat. Els requísits per formar part d’aquesta comissió són: pertànyer al 
cos de catedràtics d’universitat i tenir, almenys, dos sexennis. Proposa als 
CU Enrique Bigné Alcañiz i a Carolina Moreno Castro.  
  
Igualment proposa la pròrroga de German Valcárcel y Gonzalbo i de José 
Ramos López. 
 
Finalment indica que el Consell fa la proposta però és el Claustre qui ha 
d’aprovar-la.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Núria Tabanera pregunta si aquesta comissió compleix la paritat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta que compleix 
la legalitat, ja que la proporció és de 60 a 40. 
 
Se sotmet a votació secreta la proposta. L’escrutini dóna el resultat 
següent: 
 
. Enrique Bigné: 40 vots a favor, 1 vot en blanc.  
. Carolina Moreno: 40 vots a favor, 1 vot en blanc. 
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. Germán de Valcárcel: 39 vots a favor, 2 vots en blanc. 

. José Ramos: 41 vots a favor, cap vot en blanc.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 2/2016. “Proposar al Claustre, en compliment de 
l’art. 166.2  dels Estatuts, l’elecció i la pròrroga dels 
catedràtics següents, perquè es produesca la renovació 
parcial de la Comissió de Reclamacions: 
 
. Enrique Bigné Alcañiz. CU Fac. Economia 
. Carolina Moreno Castro CU Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació.  
 
Pròrrogues: 
. Germán de Valcárcel y Gonzalvo, CU Fac. Física 
. José Ramos López. CU Fac. Psicologia”. 

 
Punt 4. Nomenament/pròrroga, si escau, 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.  Es tracta d’una nova proposta de nomenament, proposat per 
la Junta de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i d’una 
renovació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se somet a votació secreta la proposta, amb el resultat següent: 
 
. Roman de la Calle: 39 vots a favor, 2 vots en blanc.  
. Robert Archer: 40 vots a favor, 1 vot en blanc.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 3/2016.  
“1. Aprovar la proposta de nomenament de professor 
honorari de la Universitat de València, al Dr. Robert 
Archer, professor emèrit del King’s College London. 
 
2. Aprovar la proposta de pròrroga de nomenament de 
professor honorari de Román de la Calle de la Calle.” 
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Punt 5. Informe sobre el Pla d’Ordenació Docent del professorat de la 
UVEG del curs acadèmic 2015/2016. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Indica que a partir dels resultats i desequilibris que es 
constaten, es lliurarà un escrit a les àrees implicades perquè els 
corrigesquen. Afegeix que els criteris per a establir els desequilibris són el 
mateixos que els que va emprar la Comissió Permanent de la Comissió de 
Professorat del 2013. Les anomalies més freqüents són: la dedicació 
docent no ajustada, dedicació del professorat ajudant per d’alt de 60 
hores, professorat associat per sota i per d’alt de la seua dedicació i 
professorat que no té carregada la docència de les assignatures TFG i TFM. 
 
Indica que està d’acord amb l’informe de la Junta de PDI i escriurà als 
departaments perquè solventen els seus desequilibris. Alguns 
departaments ja han justificat els desequilibris, però altres no han 
contestat. 
 
Finalment, demana l’informe favorable del Consell de Govern en el sentit 
de l’informe de la Comissió de Professorat amb el compromís que, des del 
Servei de Recursos Humans PDI s’urgirà als departaments perquè facen les 
modificacions pertinents en els seus POD perquè desapareguen els 
desequilibris.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Landete intervé com a portaveu de la professora Guillem, del 
departament de Dret Civil, per indicar que hi ha errors en la informació. 
D’altra part, com a professor contractat doctor, planteja una queixa, ja 
que sembla que sols s’aten al professorat contractat laboral i fa una crida 
representació sindical. Demana que es compute el seu horari i que 
s’estudie el règim laboral.  
 
La degana de la Facultat de Dret ha contactat amb el director del 
departament de Dret Civil i la coordinadora de l’àrea de Dret Internacional 
Privat per tal de comentar que el Pla d’Ordenació Docent d’aquest curs, 
del professorat de les seues respectives àrees de coneixement no 
compleix amb els criteris del POD. Ambdós li han comunicat que les dades 
que figuren no són totalment correctes i que han lliurat un escrit 
d’explicació a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat. A més, 
el director del departament de Dret Civil li ha indicat que, en el cas de la 
professora Raquel Guillem, no figura la seua reducció docent com a 
representant sindical. 
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El president de la Junta de PDI opina que, enguany, s’ha produït una millora 
substancial respecte del calendari i la informació. Demana que quan es 
facen les correccions se’ls lliuren per tal de continuar fent un seguiment. 
Indica que el més important és resoldre les incidències produïdes i li 
preocupa que hi haja departaments que no contesten als requeriments que 
es fan. 
 
Informa que l’informe de la Junta de PDI s’ha elaborat conjuntament amb 
el Comité d’Empresa i destaca els desequilibris que tenen a veure amb el 
PDI més precari, ja que hem de ser especialment rigurosos i si s’han de fer 
modificacions, demana que es facen.  
 
Finalment, indica que, com a president de la Junta de PDI i en resposat a la 
intervenció de José Landete, representa tant al professorat funcionari com 
al laboral.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que enguany, 
s’ha millorat la coordinació amb la Junta de PDI, però espera que per al 
proper curs, la revisió del POD es faça més coordinadament, si cap. Opina 
que la docència dels TFG sempre comporta modificacions en el POD i, per 
suposat que es comunicarà a la Junta de PDI les modificacions que hi haja. 
Estudiarà què mesures es poden aplicar als departaments que no 
contesten els requeriments. 
 
Afegeix que tots hem de ser responsables per optimitzar els nostres 
recursos en l’assignació de docència, encara que els departaments cada 
vegada assumeixen millor l’esmentada assignació.  
 
Aclareix que l’informe del POD s’ha fet sobre dades de funcionaris, 
contractats indefinits i contractats laborals. Finalment, contesta la degana 
de la Facultat de Dret que es revisaran les dades que ha plantejat. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 4/2016. “Fer seu l’informe de la Comissió de 
Professorat del 27 de gener de 2016, sobre el pla 
d’ordenació docent del professorat, corresponent al curs 
acadèmic 2015/2016, que s’adjunta com a annex, amb el 
compromís d’urgir als departaments que facen les 
modificacions pertinents als seus POD per tal que hi 
desapareguen els desequilibris detectats”. Annex I 
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Punt 6. Aprovació, si escau, de proposta 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. Es 
tracta de tres màsters que compten amb l’informe favorable de la 
Comissió d’Estudis de Postgrau. L’informe de viabilitat del màster 
universitari en Garanties Penals és desfavorable, però hi ha un compromís 
per tal de racionalitzar l’oferta per part de la Facultat de Dret i es corregirà 
la viabilitat implicant als departaments corresponents. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret indica que el màster de Garanties Penals 
és un màster estratègic per a la Facultat, amb una forta demanda per part 
dels alumnes que volen ampliar els seus coneixements i pràctica en l’àmbit 
penal. A més, informa que en la Junta de Centre es va aprovar la 
reordenació de l’oferta de màsters de la Facultad, com ara, la unió dels dos 
màsters existents de Drets Humans, un del centre i altre del departament. 
Fins i tot va manifestar la intenció de la Facultat de, a partir d’ara, donar 
suport solament a les propostes de màster, l’òrgan responsable del qual 
siga la Facultat, ja que els departaments també consumeixen els recursos 
del centre. 
 
Antoni Iradi fa referència al màster universitari en Enginyeria Biomèdica. 
Indica que en la pàgina 23 del Verifica hi ha una llacuna important. S’ha 
detectat en els descriptors corresponents a complements formatius de 
l’assignatura Morfologia i Funció I, l’absència dels continguts 
corresponents a la funció cel·lular “Gènesis dels senyals fisiològics. 
Potencials de reposo i acció. Conducció i traducció dels senyals 
(receptors) i respostes musculars i secretores”. Els ensenyaments 
continguts en aquests descriptors són de nivell de Funció Cel·lular i 
necessaris i imprescindibles per a l’explicació de l’assignatura “Morfologia i 
Funció II”, en concret en el referent als teixits i òrgans excitables com el 
Sistema Neuromuscular, el cor, els aparats amb múscul llis, les glàndules 
secretores i altres. 
 
Afegeix que ha adreçat un escrit al vicerector exposant el cas i que el 
director del màster està d’acord a incloure el que ha plantejat. Suposa un 
oblit i demana que s’incorporen aquests descriptors. 
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport intervé com 
a degà coordinador de Campus. Indica que el màster universitari en 
Garanties Penals està en les mateixes condicions que el que s’aprovà al 
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mes d’octubre. A més, troba a faltar els informes de viabilitat dels altres 
dos màsters. 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau contesta que màster universitari en 
Garanties Penals està en les mateixes condicions, però quan vinga de 
l’ANECA, tindrà una viabilitat real. Pel que fa al que ha plantejat Antonio 
Iradi, presenta les seues reserves legals, ja que la universitat coordinadora 
és la Universitat Politècnica de València. El plantejament s’ha fet massa 
tard i encara que li dóna el seu suport, proposa que s’aprove com està i es 
trasllade a la Universitat Politècnica aquesta proposta. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia afegeix que el MU en 
Enginyeria Biomèdica ha estat en exposició pública durant un mes i 
aquesta proposta no s’hi va presentar. Està d’acord amb la intervenció del 
vicerector. 
 
Antonio Iradi opina que malgrat això, una vegada detectat l’error, cal una 
subsanació. Demana tolerància i flexibilitat. 
 
El rector, ateses les anteriors intervencions, entèn que es tracta 
d’introduir descriptors que ja estaven definits. L’òrgan responsable és la 
Facultat de Medicina i Odontologia i l’òrgan coordinador és la Universitat 
Politècnica de València. Proposa que s’aprove i es trasllade a la Universitat 
Politècnica sense menyscabar el treball de les comissions i dels diferents 
òrgans implicats. 
 
Per tant, per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 5/2016. “Aprovar la nova memòria de verificació 
del màster universitari en Enginyeria Biomèdica, que 
s’adjunta com a annex, l’òrgan responsable del qual és la 
Facultat de Medicina i Odontologia, adscrit a efectes de 
gestió a l’esmentada Facultat.” Annex II. 
 
ACGUV 6/2016. “Aprovar la nova memòria de verificació 
del màster universitari en Garanties Penals i Delictes 
Socioeconòmics, que s’adjunta com a annex, l’òrgan 
responsable del qual és la Facultat de Dret, adscrit a 
efectes de gestió a l’esmentada Facultat.” Annex III. 
 
ACGUV 7/2016. “Aprovar la nova memòria de verificació 
del màster universitari en MIM Internacional en 
Migracions/International Master in Migration Studies, 
que s’adjunta com a annex, l’òrgan responsable del qual 
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és la Facultat de Psicologia, adscrit a efectes de gestió a 
l’esmentada Facultat.” Annex IV. 
 

Punt 7. Supressió, si escau, 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. 
Afegeix que s’incorporen noves universitats i es tracta d’una qüestió de 
tràmit.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 8/2016. “Aprovar la supressió del màster 
universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular, 
per les universitats Autònoma de Madrid, de Valladolid, 
de Castella-La Manxa, d’Alacant, de Jaume I i de 
València, d’acord amb l’informe que s’adjunta com a 
annex.” Annex V. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, del reglament regulador del procediment per a 
la declaració d’equivalències de títols estangers d’educació superior, a 
nivell acadèmic de doctor a la Universitat de València.  
 
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. El 
reglament compta amb els informes favorables de la Comissió d’Estudis de 
Postgrau, dels serveis jurídics i de la Comissió d’Estatuts. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 9/2016. “Aprovar el Reglament regulador dels 
requísits i procediment per a la declaració d’equivalència 
de títols estrangers d’educació superior, a nivell acadèmic 
de doctor a la Universitat de València, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
El rector proposa que s’avançe el tractament del punt 10 de l’ordre del 
dia, atès que la degana de la Facultat de Dret ha d’absentar-se de la 
sessió.  
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Punt 10. Autorització, si escau, per a formar part de l’Associació 
Conferència de degans de Dret d’Espanya.  
 
El rector cedeix la paraula la degana de la Facultat de Dret perquè 
presente aquest assumpte.  
 
La degana de la Facultat de Dret 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 associació privada, sense ànim de lucre i que 
la denominació correcta és Conferència de deganes i degans de Dret 
d’Espanya.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 10/2016. “Aprovar la incorporació de la 
Universitat de València a l’associació Conferència de 
deganes i degans de Dret d’Espanya, els estatuts de la qual 
s’adjunten com a annex.” Annex VII. 

 
A continuació intervé el professor José Landete, que s’ha d’absentar de la 
sessió i vol acomiadar-se dels membres del Consell, ja que acaba el seu 
mandat en aquest òrgan. Manifesta que ha estat un privilegi en formar 
part i que se sent molt honrat per l’oportunitat de conèixer a les bones 
persones que el conformen. 
 
El rector agraeix la seua tasca i compromís amb la institució i li indica que 
sempre ha sigut una persona molt treballadora que ha posat el seu treball 
per damunt dels seus sentiments i ha sabut transmetre els punts 
d’inconssistència jurídica dels nostres reglaments. 
 
Punt 9. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació, el vicerector d’Estudis de 
Posgrau i la secretària general presenten les propostes de conveni 
corresponents a la seua àrea de treball i fan referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Igualment, el 
rector presenta les propostes corresponents a l’àrea de Cultura. 
 
A continuació, el rector cedeix la paraula la Sra. Ana Cortés, directora de 
l’OTRI, que, en absència de la vicerectora d’Investigació i Política Científica, 
ha estat convidada per a informar sobre la proposta de conveni amb la 
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Universitat Politècnica de València per a establir un marc de regulació per 
a la creació i funcionament de la unitat mixta d’investigació Calagua.  
 
La directora de l’OTRI indica que aquesta unitat mixta forma part de les 
unitats mixtes emparades per la llei d’universitats. Hi ha dos grups 
d’investigació: un de la Universitat Politècnica i altre de la Universitat de 
València. En el conveni es regula la presentació de projectes conjunts; la 
regulació dels drets de resultats i del possible ús d’espais i equips per a 
portar endavant les recerques.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 11/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Università degli Studi di 
Roma Tre (Itàlia) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
VIII. 

 
ACGUV 12/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Diego Portales 
(Xile) i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex IX. 
 
ACGUV 13/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad de Costa Rica 
(UCR) i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 
 
ACGUV 14/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració en matèria de formació entre la Mutualidad 
General de la Abogacía-Cátedra Mutualidad i la Universitat 
de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 15/2016. “Autoritzar la signatura del protocol de 
col·laboració en relació al desenvolupament del programa 
de doctorat en Educació, entre l’Associazione Mnemosine 
(Itàlia) i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 16/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat Jaume I (Castelló) i la 
Universitat de València. Estudi General, per  a 
l’organització i desenvolupament del títol propi. màster en 
Dret Financer i Tributari-Assessoria Fiscal (25ena edició i 
1ª com a interuniversitari), el text del qual s’adjunta com 
a annex.” Annex XIII. 
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ACGUV 17/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el Comité Autonòmic de Creu 
Rotja Espanyola a la Comunitat Valenciana, la 
Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló, 
la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat 
Politècnica de València, i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex 
juntament a l’informe dels serveis jurídics.” Annex XIV. 
 
ACGUV 18/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el Patronat del Misteri d’Elx, 
la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat 
d’Alacant, la Universitat Politècnica de València, la 
Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 19/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració, entre el Patronat del Misteri 
d’Elx, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la 
Universitat d’Alacant, la Universitat Politècnica de 
València, la Universitat Jaume I de Castelló i la 
Universitat de València. Estudi General,  per a la 
celebració d’un curs d’estiu, organitzat per la càtedra 
Misteri d’Elx de la UMH, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XVI. 
 
ACGUV 20/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració, entre el Patronat del Misteri 
d’Elx, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la 
Universitat d’Alacant, la Universitat Politècnica de 
València, la Universitat Jaume I de Castelló i la 
Universitat de València. Estudi General,  per a  
l’organització d’una exposició itinerant, amb caràcter 
artístic/documental i perfil investigador sobre el Misteri 
d’Elx, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XVII. 
 
ACGUV 21/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració, entre la Universitat Politècnica de València i 
la Universitat de València. Estudi General, pel qual 
s’estableix un marc de regulació per a la creació i 
funcionament de la unitat mixta d’investigació Calagua, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVIII. 
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Punt 11. Modificació, si escau, del calendari general de la Universitat de 
València.  
Punt 12. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari genereal per a l’any 
2016. 
 
El gerent, atesa la evident relació, presenta els dos assumptes 
conjuntament i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual 
de la Universitat de València. Destaca les novetats introduïdes al calendari 
que també ha regulat la normativa de l’Estat, com ara, la reducció de la 
jornada laboral per a les persones amb fills de fins a 12 anys. S’hi ha 
ampliat les festes locals de dos a tres dies (punt 4) i en el punt 7, 
s’estableix que quan coincidesca una festa d’àmbit nacional en dissabte, es 
donarà un dia més de permís. A més, en l’addenda es reconeixen dos dies 
més per assumptes propis. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El president de la Junta de PAS considera que és un bon calendari, que 
recupera drets perduts, però encara falten per recuperar drets, com la 
reducció de la jornada d’estiu per a les persones que tenen al seu càrrec a 
discapacitats o persones majors, la qual cosa crea malestar. 
 
El president de la Junta de PDI opina que realment hi ha molta necessitat 
de conciliació de la vida personal amb la vida laboral i, per tant, cal anar 
avançant en aquest sentit de forma més continuada. Pel que fa a l’horari 
d’estiu, ve condicionat per l’horari escolar. 
 
El gerent indica que hi ha una estacionalitat en les mesures de Conselleria i 
que tots som candidats potencials d’aquestes circumstàncies. La reducció 
de la dedicació ha d’estar directament relacionada amb la situació personal 
i familiar de cadascun i ha de desaparéixer quan desaparega la situació que 
l’ocasiona. Opina que hem d’incorporar mesures de conciliació quan hi haja 
circumstàncies que acrediten aquests fets, però no hem de perpetuar-nos 
en aquesta situació. Coincideix amb el president de la Junta de PAS que és 
un bon calendari. 
 
Se sotmeten a votació conjunta els dos assumptes. La votació es fa a mà 
alçada i per unanimitat (35 vots a favor), es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 22/2016. “Modificar el calendari general de la 
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a 
annex.”Annex XIX. 
 
ACGUV 23/2016. “Aprovar l’addenda al calendari 
general de la Universitat de València, per al 2016, que 
s’adjunta com a annex.” Anne XX. 
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Punt 13. Torn obert de paraules.  
 
Dulce Contreras s’acomiada dels membres del Consell. Manifesta el seu 
agraïment a tots els companys i afegeix que sempre ha comptat amb 
l’ajuda, a nivell personal i institucional, de l’anterior i de l’actual rector. 
D’altra part, indica que troba a faltar un pronunciament de la Universitat 
de València sobre els refugiats de Siria. 
 
Enric Valor també acaba el seu mandat en aquest òrgan i igualment 
manifesta el seu agraïment, ja que per a ell, ha estat un honor en formar 
part, en un entorn socioeconòmic molt complicat i desitja el millor a tots 
els que queden i als que vindran per a prendre bones decisions en el futur. 
Finalment, reitera la seua bona disposició a col·laborar amb la institució i 
continuar treballant des d’una perspectiva un poc crítica.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació indica que, respecte dels 
refugiats, la Universitat de València té des de fa mesos un pla d’actuació 
elaborat i a més a més, forma part de les comissions i programes nacionals 
i municipals que treballen per a quan vinguen els refugiats. Afegeix que per 
la nostra part, ja hem fet el treball i estem a l’espera. 
 
Carlos Javier López indica que és conscient de la brutal paralització en 
l’entrada de refugiats i el problema és que no es concreten les necessitats. 
Altra vessant és treballar en emergències i acollida. Opina que el que està 
passant és desastrós. En aquest moment solament tenim un estudiant siri. 
 
Dulce Contreras indica que la comunitat universitària no coneix el treball 
que s’ha fet i s’ha de difondre més. Opina que, com sempre, els canals de 
comunicació no funcionen com cal. 
 
El rector pren nota del dèficit d’informació interna i també externa i  
afegeix que el coordinador de l’associació de persones de la comunitat 
siria a València és professor jubilat i metge de la Universitat de València.  
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa informa sobre 
els premis Princesa de Asturias, 2016 para escuelas infantiles Reggio 
Emilia. Indica que aquests premis es destinen a galardonar la tasca 
científica, tècnica, cultural, social i humana de persones, equips i 
institucions en l’àmbit internacional. Afegeix que la Universitat de València 
signarà l’adhessió a la candidatura i estarà present en l’entrega dels 
premis. 
 
D’altra banda, indica que el 8 de febrer es realitzarà una jornada vinculada 
als cursos gratuïts de formació online MOOC (Massive Open Online 
Courses). Entèn que la Universitat de València ha d’estar present en les 
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possibilitats de disseny i formació d’aquests cursos que ara estan de 
moda. Fins ara, s’han fet tres cursos. Hi són a la plataforma Miriada X, 
mitjançant la plataforma Universia. En aquesta jornada es donaran a 
conèixer aquests cursos. Es tracta d’ofertat a la comunitat universitària 
una convocatòria vertebrada.  
 
El gerent intervé per donar informació sobre el pagament de la paga 
extraordinària de 2012. Indica que estem a l’espera que la Generalitat 
Valenciana prenga l’acord perquè es puga pagar. En aquest moment la 
decisió no és ferma. Malgrat això, hi ha dues universitats valencianes que 
ja han pagat: la Universitat d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx. 
 
Luis Villacañas s’acomiada dels membres del consell. Indica que ha estat 
un privilegi en formar part i dóna les gràcies a tots.  
 
Vicente Horcas també se suma a l’acomiadament i afegeix que ha tingut 
l’oportunitat de conèixer millor la nostra institució amb les seues 
fortaleces i febleses i se’n va amb una sensació dolça, per una banda, per 
les bones decisions i responsabilitats i, per l’altra, amb amargor pels 
col·lectius que es queden en una situació precària i confia que es continue 
treballant per ells. 
 
Maria José Lorente també acaba el seu mandat, però no se sent fora, ja 
que continuarà treballant com a delegada del rector. Vol transmetre que 
ha estat molt a gust, dóna les gràcies pel suport que ha rebut i es posa a 
disposició de tothom per al que calga.  
 
Finalment, el rector agraeix el treball de tots i totes. Considera que no és 
un acomiadament perquè tots continuaran treballant per la universitat, 
inclosa Dulce Contreras que es jubila però passa a ser professora emèrita. 
El Consell de Govern és un òrgan de presa de decisions on es treballa molt 
pel benefici de la universitat. Demana un aplaudiment per a totes les 
persones que se’n van, pel treball que desenvolupen i per la seua 
col·laboració.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
12,00 hores, de la qual cosa com a secretària general estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector  
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 


