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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 9 de març de 2016, a les 9’20 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban Morcillo 
Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, 
queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat 
de València. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis de Grau i 
Política Lingüística: Isabel 
Vázquez Navarro 
 
Vicerector de Polítiques de 
Formació i Qualitat Educativa: 
Ramón López Marín 
 
Vicerector d’Economia i 
Infraestructures: Juan Luis Gandía 
Cabedo 
 
Vicerectora d’Investigació i 
Política Científica: Pilar Campins 
Falcó 
 
Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 
Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Delegat del rector per a 
estudiants: Jordi Caparrós 
Gutiérrez 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 

 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
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Representant departaments: 
Antoni Iradi Casal 
 
Representant departaments: 
Amadeo Fuenmayor Fernández 
 
Representant departaments: Clara 
Gómez Clarí 
 
Representant Instituts 
universitaris: Francisco Alonso Pla 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació. 
Rosa María Bo Bonet 
 
PDI Fac. Química: Rosa García 
Lopera 
 
PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael 
Gil Monte 
 
PDI Fac. Economia: Ana Huguet 
Roig 
 
PDI Fac. Farmàcia: María José Ruiz 
Leal 
 
PDI Fac. Geografia i Història: 
Adrián Besó Ros 
 
PDI Fac. Economia: María José 
Marín Fernández 
 
PDI Fac. Farmàcia: José Gorgues 
Zamora 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán 

 
Personal investigador en formació: 
Patricia Llopis Nadal 
 
Estudiant Fac. Psicologia: Marisa 
Císcar Gea 
Estudiant Fac. Economia: Pau 
Fayos Montagud 
 
Estudiant Fac. Magisteri: David 
Jiménez Hortelano 
 
Estudiant Fac. Física: Giorgia Pia 
 
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 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Jesús Alcolea Banegas 
 
Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 
 
Vicedegà Fac. Ciències de 
l’Activitat Física i Esport: Ferran 
Calabuig Moreno 
 
Secretari Fac. Infermeria I 
Podologia: Antoni Merelles Tormo 
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Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
 
Degà Fac. Farmàcia:Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
 

Coordinador AGE: Miquel Melis 
Gregori 
 
Absències justificades: 
 
Vicerector d’Estudis de  Postgrau: 
Rafael Crespo García 
 
Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Guillermo Palao 
Moreno 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau,de l’acta del Consell de Govern de 2 de 
febrer de 2016. 
 
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 la degana de la Facultat de Dret per presentar modificacions 
que són acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  

 
ACGUV 24/2016. “Aprovar l’acta del Consell de 
Govern de 2 de febrer de 2016 amb les modificacions 
següents: 
 
. A la pàgina 12, substituir el paràgraf 5 del punt 5 de 
l’ordre del dia, pel següent: “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 
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indicat que, en el cas de la professora Raquel Guillem, 
no figura la seua reducció docent com a representant 
sindical.” 
 
. A la pag. 14, substituir el segon del punt 6 de l’ordre 
del dia pel següent: “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.” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
. El professor Dr. Robert Roe, investit doctor honoris causa el passat 
23 de novembre per aquesta universitat. 
. La Sra. Mª Carmen García Fuentes, secretària d’alt càrrec.  
. El Dr. Vicente López Merino, catedràtic de la Facultat de Medicina i 
Odontologia.  
 
També comunica que demà, a les sis de la vesprada es farà un acte en 
record de Gonzalo Montiel, director de Gestió Cultural de la nostra 
universitat. 
 
A continuació dóna la benvinguda a aquest Consell als membres 
següents: 
. Dr. Vicente José Baeza Avallone. Fac. Dret.  
. Dra. Rosa Maria Bo Bonet. Fac. Filosofia i Ciències de l’Educació. 
. Dr. José Manuel Claver Iborra. ETSE.  
. Dra. Rosa García Lopera. Fac. Química. 
. Dr. Pedro Rafael Gil Monte. Fac. Psicologia.  
. Dra. Ana Huguet Roig. Fac. Economia. 
. Dra. María José Ruiz Leal. Fac. Farmàcia.  
. Professor Adrián Besó Ros. Fac. Geografia i Història.  
. Professora María José Marín Fernández. Fac. Economia.  
. La investigadora Sra. Patricia Llopis Nadal. Fac. Dret.  
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. L’estudianta Marisa Ciscar Gea, representant del BEA. 

. L’estudiante Ana Díaz Poveda, representant del SEPC 

. L’estudiant Pau Fayos Montagud, representant del BEA. 

. L’estudiant David  Jiménez Hortelano, representant 
d’Acontracorrent. 
. L’estudianta Giorgia Pia, representant del FEU. 
 
Així mateix, agraeix la seua dedicació i s’acomiada dels membres 
següents: 
. Dra. Dulce Mª Contreras Bayarri. Fac. Economia.  
. Dr. José Landete Casas. Fac. Dret.  
. Dra. Mª José Lorente Carchano. Fac. Ciències Biològiques.  
. Dr. José Rafael Magdalena Benedicto. ETSE. 
. Dra. Núria Tabanera García. Fac. Geografia i Història.  
. Dr. Enric Josep Valor Micó. Fac. Física.  
. Professor Vicent Horcas López. Fac. Filosofia i Ciències de l’Educació. 
. Professor Luis Sebastián Villacañas de Castro. Fac. Magisteri. 
. L’estudiant Héctor Cuenca Martínez. Fac. Geografia i Història.  
. L’estudiant Rubén Fernández Soldevila. Fac. Economia.  
. L’estudiant Alejandro Aguilar Parrilla. Fac. Dret.  
. L’estudianta Laura Peris Bolta. Fac. Geografia i Història.  
 
Indica que la data d’obertura del curs acadèmic 2016/2017, tindrà 
lloc el divendres, 9 de setembre de 2016. 
 
En l’apartat de les felicitacions, felicita: 
 
. L’ICMOL i el seu director, Dr. Eugenio Coronado Miralles, per rebre 
l’acreditació d’excel·lència Maria de Maeztu, concedida pel Ministeri 
d’Economia i Competitivitat, acte on vam ser representats per la 
vicerectora d’Investigació i Política Científica. 
 
. El grup d’investigadors dirigit pel professor del departament de 
Sociologia i Antropologia social, Dr. Ramón Llopis Goig, per participar 
en el projecte europeu Football Research in an Enlarged Europe 
(FREE), on es pretèn aconseguir una millor comprensió de la dimensió 
social, històrica, cultural, política i antropològica del fútbol a l’Europa 
contemporània.  
 
. El departament d’Astronomia i Astrofísica de la UVEG, dirigit pel 
professor Dr. José Antonio Font Roda, per la seua participació activa 
en la modelització numèrica de fonts astrofísiques i cosmològiques de 
radiació gravitatòria, mitjançant CAMAP i COMPAC i la col·laboració 
internacional de la detecció d’ones gravitatòries, detecció anunciada 
des de Washington, el passat 11 de febrer.  
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. El Dr. José Vicente Bagán Sebastián, catedràtic del departament 
d’Estomatologia i director de l’Escola de Doctorat de la Universitat de 
València, per rebre la medalla d’or al mèrit científic de l’Il·lustre 
Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de la I Regió de Madrid en 
reconeixement a la seua trajectòria professional.  
 
. Els investigadors de l’IFIC, per participar en el primer estudi conjunt 
en detectar neutrins associats a ones gravitacionals, desprès de 
l’anunci de la detecció de la primera ona gravitacional per les 
col·laboracions LIGO i VIRGO, d’11 de febrer. 
 
. El Dr. Francisco Tomàs Vert, exrector i medalla de la UVEG, pel seu 
ingrès en la RAMCV. 
 
. El professorat i estudiant de la Universitat de València per la seua 
participació en la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE), 
com a membres del jurat i voluntaris de l’organització del Festival de 
l’Associació El Mussol.  
 
. El Sr. Jordi Caparrós Gutiérrez, pel seu nomenament com a delegat 
del rector per a estudiants. 
 
. La Unitat de Parasitologia Sanitària de la UVEG, per la seua reelecció 
per l’Organització Mundial de la Salut com a centre col·laborador 
(WHO CC), de referència mundial sobre fascioliosi humana, una 
patologia considerada per l’organisme internacional en el grup de les 
denominades malalties desateses, prioritàries i que infecta 17 milions 
de persones.  
 
. El Sr. Guillermo Minguez Espallargas, investigador de l’ICMOL, per 
guanyar el primer premi de l’onzè premi científicotècnic “Ciutat 
Algemesi”, pel seu treball Spin-Crossover Modification through 
selective CO2 Sorption, que va tenir la vicerectora d’Investigació i 
Política Científica com a membre del jurat.  
 
En l’apartat de les publicacions, felicita: 
. El grup d’investigadors que han participat en el mètode pel que és 
possible mesurar el consum d’alcohol d’una població determinada per 
la presència en aïgues residuals d’un metabòlit estable: l’etil sulfat, 
que s’excreta per l’orina, treball publicat en Science of the total 
Environment. 
 
. El grup d’investigadors liderat pel professor Dr. Clodoaldo Roldán 
García i la investigadora Sra. Jorgelina Carballo, per la primera recerca 
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realitzada fins avui sobre els pigments guaix, utilitzats pel pintor 
Joaquím Sorolla, en els trenta-dos esbossos preparatoris de la sèrie 
Visión de España, publicada en la revista científica Radiation Physics 
and Chemistry. 
 
. El grup d’investigadors liderat pel professor del departament de 
Psicologia Social, Dr. Pedro Rafael Gil Monte, per la seua anàlisi del 
desenvolupament de la síndrome d’esgotament professional (burnout) 
en docents d’educació secundària de la Comunitat Valenciana, on 
demostra que l’excés d’alumnes a l’aula o de tasques de gestió són 
factors que redueixen la capacitat laboral del docent, estudi publicat 
en Revista de Psicodidáctica. 
 
A continuació informa que s’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alzira, per a la 
realització d’un projecte conjunt de recerca que es materialitzarà en el 
llibre Gran Història d’Alzira. 
. Conveni marc amb l’Ajuntament de Yàtova.  
. Conveni per a la creació de la càtedra d’Estudis Artístics, segles XX i 
XX! 
. Conveni específic amb l’Agencia Estatal CSIC, per a la creació de 
l’Instituto Mixto de Biologia Integrativa y de Sistemas (I2SYSBIO) 
 
En l’apartat d’actes, han tingut lloc els següents: 
 
. Presentació del llibre monogràfic dels arbres del Jardí Botànic de la 
Universitat de València, a l’Auditori del Jardí, el coautor del qual ha 
sigut Manuel Costa.  
. Acte de nomenament de doctor honoris causa al Dr. Josep Fontana i 
lliurament de premis extraordinaris del curs 2014/2015. 
. Assistència a la Commemoració del naixement de la primera 
Universitat Popular de València, fa cent tretze anys, amb l’assistència 
de l’Alcalde i la Conferència de la Dra. Mª Angeles Durán.  
. Inauguració de la cinquena edició de les Jornades d’Economia i 
Empresa, organitzades per la Facultat d’Economia i la Fundació 
Cañada Blanch, a la Sala Sánchez Ayuso. 
. Inauguració del primer Congrès Internacional de malalties rares 
respiratòries, a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia.  
. Acte de lliurament de la medalla de la Universitat, a títol pòstum, a 
l’escultor Andreu Alfaro, al Paranimf, amb l’assistència del president 
de la Generalitat Valenciana.  
. Assistència al Fòrum Europa. Tribuna Mediterrània, del Conseller 
d’Hisenda i model econòmic, Sr. Vicent Soler i Marco.  
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. Lliurament dels premis nacionals final de carrera del curs 
2011/2012, als onze estudiants de la Universitat de València i 
lliurament dels premis de la Fundació Izquierdo Besante als estudiants 
amb millor rendiment acadèmic.  
. Acte institucional de presentació de la Primavera Educativa, a la sala 
d’actes de la Conselleria d’Educació, Innovació, Cultura i Esport.  
. Concentració de cinc minuts a la porta de l’edifici del Rectorat pels 
actes del dia internacional de la Dona Treballadora.  
. Acte de nomenament, com a doctora honoris causa, a la Dra. Amelia 
Valcárcel, amb l’assistència del president de la Generalitat Valenciana.  
 
Pel que fa a les comunicacions al web de la Universitat: 
 
. Va tenir lloc la presentació de la formació integral del professorat 
universitari 2016 (FIPU), pel vicerector de Polítiques de Formació i 
Qualitat Educativa, Ramón López, i la directora del Servei de Formació 
Permanent i Innovació Educativa, Dra. Maria Jesús Martínez Usurralde. 
. Les cinc universitats públiques valencianes llancen SIUVP, nou portal 
web compartit sobre la seua activitat i resultats. 
. La Universitat és la primera de les universitats espanyoles en 
l’indicador d’educació referit a sostenibilitat i medi ambient, segons el 
GreenMetric Ranking of World Universities de la Universitat 
d’Indonèsia. La posició és la 19 en la classificació mundial en aquesta 
àrea, en un rànquing on participen quatre-cents set centres de 
seixanta-cinc països que participen.  
 
Finalment, el rector cedeix la paraula el vicerector d’Economia i 
Infraestructures perquè informe sobre el centre nacional de 
Dosimetria. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures indica que s’ha signat un 
protocol amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, sobre el 
Centre Nacional de Dosimetria. Aquesta és una institució pública, 
autoritzada pel Consell de Seguretat Nuclear, per a mesurar i controlar 
les dosis dels treballadors i treballadores exposats a radiacions i vol 
extendre el seu treball a instal·lacions universitàries i d’investigació 
per a processar, d’alguna forma, l’anàlisi d’aquestes dosis. 
Posteriorment passarà al Consell de Govern. El Centre Nacional de 
Dosimetria hauria de construir un edifici. Afegeix que hi ha molt 
interès en portar endavant aquest projecte i, desprès, se signarà un 
conveni.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació felicita el 
rector per la designació de Jordi Caparrós com a delegat del rector 
per als estudiants. 
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Punt 3. Concessió, si escau, de la Medalla de la Universitat de València 
a Joaquin Michavila. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Demana disculpes per presentar aquesta proposta fora de 
termini, però el Dr. Michavila té 90 anys i Alzheimer. Afegeix que ha 
estat professor des de l’any 1966. A començament del 1950 va 
desenvolupar la seua obra artística, que té una dimensió 
extraordinària. Destaca els murals de la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació, de l’antiga Facultat de Ciències Econòmiques 
o de la Biblioteca d’Humanitats. És el creador del nostre Taller 
d’Audiovisuals i una persona extraordinàriament avançada en les obres 
de Magisteri. Li agradaria que poguera rebre aquesta distinció en vida.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri dóna totalment suport a la 
proposta, ja que aquest professor ha tingut una important repercusió 
en la formació de mestres i ha sigut el primer director del 
departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, que obté 42 vots a favor.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 25/2016. “Concedir la Medalla de la 
Universitat de València, el Dr. Joaquín Michavila 
Asensi.” 

 
Punt 4. Nomenament, si escau, de membre per a l’Observatori de Dret 
Civil Valencià. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Afegeix que l’Observatori de Dret Civil Valencià és un òrgan assessor 
de la Comissió de Codificació Civil Valenciana que depèn de la 
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i 
Cooperació i ens demanen el nomenament d’un membre. Proposa la 
renovació de Jesús Estruch, catedràtic de la Facultat de Dret.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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La degana de la Facultat de Dret comunica el desig de Jesús Estruch 
de continuar en aquest òrgan.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta. Per 41 vots a favor i 1 vot 
en blanc, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 26/2016. “Renovar el nomenament  del 
catedràtic d’universitat Dr. Jesús Estruch Estruch, 
per a representar la Universitat de València en 
l’Observatori de Dret Civil Valencià”. 

  
Punt 5. Nomenament, 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. Afegeix que la Comissió de Professorat  
va informar favorablement la proposta del Dr. Secundino del Valle 
Tascón . A més a més, fa referència a una qüestió de procediment, ja 
que opina que hauriem de regular les propostes de professorat 
honorari igual que estan regulades les propostes de professorat 
emèrit. Proposa que a partir d’ara, vinguen al Consell de Govern els 
darrers mesos del curs acadèmic. Resoldrem les propostes en el 
Consell de Govern de juliol, al mateix temps que les propostes de 
professorat emèrit. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmet a votació secreta la proposta. Per 42 vots a favor, es pren 
l’acord següent: 
 

ACGUV 27/2016. “Nomenar professor honorari de la 
Universitat de València, Dr. Secundino del Valle 
Tascón”. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, del protocol de riscos psicosocials.  
 
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 el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social ens ha requerit aquest protocol, que ha 
estat elaborat per un grup de treball que naix del Comité de Seguretat 
i Salut. En formen part els delegats de prevenció i alguns membres del 
Comité. El 25 de febrer el Comité de Seguretat i Salut el va informar 
favorablement, per assentiment, i el 4 de març la Mesa Negociadora 
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ho va aprovar amb el vot favorable de les seccions sindicals CCOO, 
STEPV i CGT i el vot en contra de la secció sindical d’UGT. 
 
Aquest protocol es refereix a un procediment pel qual s’haurà de regir 
la Universitat davant els riscos psicosocials que puguen haver-hi. En 
els darrers anys s’han produït 21 casos que necessitaven d’avaluació i 
intervenció. Indica que, davant un risc d’aquest tipus, és important 
saber on hem de recòrrer i ser capaços d’implantar les mesures més 
eficaçes i eficients per a aquest tipus de problemes. Demana el suport 
del Consell de Govern.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret suggereix algunes modificacions. 
Indica que més que una normativa és un marc jurídic; la directiva marc 
de la Unió Europea del punt 3, hauria d’anar al punt 2 i les 
consideracions institucionals, haurien de ser consideracions generals. 
 
El president de la Junta de PDI indica que aquest assumpte es tancà a 
la Mesa Negociadora i de les deficiències estílistiques i els errors que 
havia en el text, encara no s’han corregit alguns, com ara a la pag. 8 ó 
9. El protocol determina quina és la cobertura en els diferents 
apartats, fa referència a les terceres persones i a les institucions i 
altres òrgans que no són considerats tercers, perquè implanten també 
aquests protocols. Ha de servir per a resoldre els casos, sense tenir 
que arribar a instàncies externes i també per a filtrar o fer avaluacions 
prèvies que no, necessàriament, han de anar aparellades a la 
utilització del procediment. Evidentment, aquests assumptes són 
delicats i poden generar dubtes i, per tant, hauria d’haver una 
avaluació qualitativa.  
 
Pedro Rafael Gil Monte felicita el consell de direcció per la posada en 
marxa d’aquest protocol, que serà positiu per als treballadors i 
treballadores de la Universitat de València.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques pregunta quin és el 
paper del col·lectiu dels responsables de centres en aquest 
procediment. 
 
La degana de la Facultat de Dret observa que en les disposiciones es 
parla de procediment i hauria de substituir-se per “protocol”. 
Finalment, també felicita el consell de direcció per la proposta.  
 
Elena García Testal indica que algunes normes que s’esmenten ja 
estan derogades i s’haurien de substituir. 
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La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat agraeix les 
paraules de Pedro Rafael Gil Monte. Pel que fa a la intervenció del 
president de la Junta de PDI, en Mesa Negociadora es va acordar 
també que la Universitat de València impulse el protocol en les 
organitzacions que depenen de la Universitat, i per tant, està d’acord 
amb el que ha dit. 
 
Respecte de la intervenció del degà de la Facultat de Ciències 
Matemàtiques, aquest és un procediment per a prendre mesures, per 
a avaluar i també per a filtrar, davant d’un possible risc psicosocial, 
per a persones en la nostra Universitat. Per tant, se sol·licitarà tota la 
informació que calga. Els degans i directors hauran de comunicar 
aquestes situacions quan es detecten o iniciar el procés. El que primer 
cal és donar a conéixer, el màxim possible, aquest protocol perquè el 
personal sàpiga que existeix i com actuar.  
 
Finalment, indica que respecte a les modificacions proposades, està 
d’acord i, per tant, en lloc de normativa es posarà “marc jurídic” i 
s’actualitzaran les normes que els experts consideren adients; en les 
disposicions se substituirà “procediment” per “protocol” i 
“consideracions institucionals” per “consideracions generals”. Pel que 
fa a la directiva, és un marc de la Unió Europea i ha d’anar en el marc 
jurídic.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 38 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 28/2016. “Aprovar el Protocol d’actuació 
davant factors de risc psicosocial en l’àmbit de la 
Universitat de València, que s’adjunta com annex”. 
Annex I. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de l’oferta de curs acadèmic 2016/2017: 
ensenyament de grau i de màster. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual 
de la Universitat de València. La Comissió de Professorat del 2 de 
març de 2016 va informar favorablement la proposta per 23 vots a 
favor, cap en contra i 4 abstencions. Destaca que, d’acord amb 
l’informe del Servei de Política Lingüística, cal introduir ajustos en la 
docència en valencià, en titulacions de grau i l’ajust de grups i 
subgrups d’algunes titulacions perquè es considera que no tenen 
suficient oferta respecte de la matrícula de l’any anterior. Pel que fa a 
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l’ETSE, s’ha de valorar si els canvis d’àrea de coneixement impliquen 
un desequilibri en relació a l’OCA. 
 
Respecte a l’oferta de màster, s’observen tres situacions: 
. titulacions de màster que no compleixen la ratio prevista i, per tant, 
s’hauria d’ajustar. 
. titulacions de màster que no compten amb el número mínim 
d’estudiants de nou ingrés. 
. titulacions de màster que s’implanten per primera vegada i que 
tenen informe de viabilitat desfavorable.  
 
Pel que fa a les anomalies detectades en l’OCA de grau, s’han 
subsanat i s’han fet els canvis necessaris, tan sols resta l’OCA de 
l’ETSE, condicionada a l’estudi dels canvi d’àrea de coneixement.  
 
Pel que fa a la docència en valencià, ja s’han fet els ajustos i faltaria 
alguna modificació menor. Agraeix al Servei de Política Lingüística 
l’esforç que ha fet per revisar aquesta OCA i per adreçar-se als 
centres per tal de trobar opcions i poder aplicar la normativa sobre 
docència en valencià. 
 
 Respecte a l’OCA de graus en general, agraeix als centres l’esforç que 
fan cada any, per fer una proposta inicial cada vegada més ajustada a 
la proposta de l’any anterior o a la proposta relacionada amb la 
matrícula. Observa que cada vegada hi ha més concienciació per 
ajustar l’OCA a la matrícula. Agraeix la coordinació del Servei de 
Recursos Humans PDI i dels centres.  
 
Finalment, i pel que fa a l’oferta de màsters, una vegada revisada la 
documentació, s’ha comprovat que no hi ha informe de la Comissió de 
Postgrau. Li traslladarà aquesta mancança al vicerector d’Estudis de 
Postgrau, perquè informe de les anomalies detectades. Demana al 
Consell de Govern el suport per a l’OCA de grau amb el compromís 
que l’OCA de màster es tracte en un proper Consell de Govern, ja que 
és necessària per a calcular les necessitats de les àrees de 
coneixement i repercuteix en la contractació posterior de professorat.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Química detecta errades en l’informe del 
Servei de Política Lingüística respecte de dos grups de la Facultat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat aclareix que 
l’informe del SPL que hi ha a la documentació és l’informe inicial, 
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sense subsanacions posteriors. Anuncia que l’informe final es lliurarà 
més endavant. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 36 
vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 29/2016.  
“1. Aprovar l’oferta de grau de la Universitat de 
València, corresponent al curs 2016/2017 que 
s’adjunta com a annex, condicionada a: 
 
. La introducció dels ajustos necessaris en l’oferta de 
docència en valencià a les quals es refereix l’informe 
sobre oferta lingüística aprovat per la Comissió de 
Política Lingüística. 
 
. Pel que fa a l’oferta de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria, s’hauran de resoldre prèviament les 
sol·licituds de canvi d’àrea de coneixement del 
professorat que es troben en tràmit. 
 
2.  Delegar en la Vicerectora d’Ordenació Acadèmica 
i Professorat les modificacions posteriors, de les quals 
informarà al Consell de Govern.” Annex II. 

 
Punt 8. Acord, si escau, sobre fusió de departaments en situació de 
plantilla infraestatutària.  
 
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 el procés es va paralitzar fins 
que Gerència fera un estudi de plantilla de PAS, ja que es volia un 
procés paral·lel de plantilles de PDI i PAS. Afegeix que en el procés 
s’ha potenciat el consens i aclareix als departaments que les àrees de 
coneixement mantindran la seua autonomia. Per tant, presenta un 
procediment de fusió que no afecta a la promoció de professorat 
d’algunes àrees.  
 
Oïts els departaments i els degans i deganes, es va sol·licitar l’estudi 
d’una sèrie d’indicadors que pogueren modular el nombre de 
departaments que estarien pendents de fusió. Els indicadors que s’han 
tingut en compte són els següents: plantilla pressupostària del 
personal; prejubilacions previstes que afecten a eixa plantilla en els 
propers cinc anys; les equivalències a temps parcial de contractats de 
plantilla en els propers quatre cursos, per veure si aquests 
departaments tenen recursos conjunturals per atendre necessitats 
consolidades al llarg del temps; nombre d’ajudants doctors; evolució 
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de l’OCA en els darrers quatre cursos i personal docent estructural 
d’àrees de coneixement. 
 
Altre aspecte que es va demanar que es considerara va ser les 
contractacions d’investigadors i investigadores que es deriven de la 
memòria d’investigació dels departaments.  
 
Amb tota la informació, s’inclou en l’annex I de la documentació, les 
propostes de fusió que es presentaren en el seu moment. En l’annex II 
de la documentació, els departaments amb moratòria de dos anys i en 
l’annex III, la situació especial del departament de Física Atòmica, 
Molecular i Nuclear, que hauria de comptar amb el personal del CSIC. 
La Comissió de Professorat de 15 de desembre de 2015 ho va 
informar favorablement i és la proposta que es presenta.  
 
La documentació també conté l’acord de la Comissió de Professorat 
del 27 de gener de 2016 que va tractar sobre dues propostes de 
fusió, en atenció a un informe de Gerència sobre l’acord de la 
Comissió de Professorat de 15 de desembre, que diu que la proposta 
que fa la Facultat de Geografia i Història de fusió del departament 
d’Història Moderna amb el departament d’Història Medieval és 
incoherent amb la proposta de plantilla de PAS que es refereix a la 
fusió del departament d’Història Moderna amb el departament 
d’Història Contemporània. Demana que es considere la proposta tenint 
en compte l’acord del Consell de Govern sobre plantilla de PAS. Així 
mateix, la Facultat de Geografia i Història demana una proposta de 
fusió compatible. 
 
Amb tot açò, la Comissió de Professorat de 27 de gener de 2016 fa 
les dues propostes de fusió: dels departaments d’Història Moderna 
amb el departament d’Història Contemporània, i dels departaments de 
Biologia Funcional i Antropologia Física amb Botànica i Geologia. En el 
cas d’aquest darrer departament, el degà de la Facultat de Ciències 
Biològiques ha informat que estan treballant en una proposta que 
tinga major consens.  
 
Afegeix que es va comunicar a departaments i centres implicats que 
les propostes s’estudiarien en la Comissió de Professorat sempre que 
foren coherents i que si es mantenen les anteriors, és perquè no hi ha 
altra alternativa amb més consens i coherència. 
 
Indica també que es va obrir un període d’informació pública per 
presentar al·legacions, que va acabar el 9 de febrer de 2016. 
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Al llarg d’aquest procés té constància que s’està treballant en una 
proposta de fusió entre el departament de Parasitologia i Farmàcia i 
Tecnologia Farmacèutica i Biologia Funcional i Cel·lular, implicant al 
director de Biologia Cel·lular i Parasitologia. Ja tenim els informes 
favorables de la Junta de la Facultat de Farmàcia, de la Facultat de 
Ciències Biològiques, ded l’àrea de Parasitologia, si bé l’informe del 
departament de Biologia Funcional i Cel·lular és desfavorable. iPer la 
seua part, Gerència va dir que era compatible amb la plantilla de PAS i, 
per tant, coherent. 
 
Pel que fa a la fusió entre els departaments d’Història Moderna i 
Contemporània hi ha hagut múltiples reunions i Història Moderna està 
a favor, però Història Contemporània es va pronunciar amb 12 vots en 
contra i 6 abstencions. Per tant, la posició ha canviat. 
 
Proposa sotmetre a votació els nous Annexos I, II i III que es lliuren als 
membres del Consell en aquesta sessió. Els efectes administratius de 
les fusions seran des de l’1 de maig de 2016. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Clara Gómez, intervé en representació del departament de Biologia 
Cel·lular i Parasitologia, i llegeix un escrit, que s’adjunta com a annex 
III, d’aquesta acta, en contra del procés de fusió i sol·licita que es 
retire el departament d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 
David Jiménez entén aquesta reforma com a part del procés de 
Bolonya. L’associació d’estudiants Acontracorrent i SEPC estan en 
contra del procés. Opinen que és millor defensar una universitat 
pública i per coherència, votarà en contra.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials demana que els punts 2 i 3 
siguen més explícits i opina que la justificació de l’annex III s’hauria 
d’introduir en l’acord. En la documentació es fa referència al 
compliment dels Estatuts, potser se n’haurien de modificar, però aixó 
no s’ha fet.  Aquesta reforma no és una imposició externa.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques agraeix la vicerectora 
les negociacions en el procés. Comunica que la Facultat va informar 
desfavorablement la proposta de fusió. D’altra part assabenta que al 
llistat dels departaments amb moratòria ha desaparegut un 
departament de la Facultat. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història anuncia la seua 
abstenció, ja que així es va decidir en la Junta de Centre.  
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Fuensanta Doménech indica que cal una revisió dels documents 
perquè hi ha confusió amb els codis d’àrees de coneixements i 
departaments. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que, 
efectivament, cal introduir el departament d’Anàlisi Matemàtica en 
l’annex II i justificar la moratòria en l’acord. Pel que fa a la 
convocatòria d’eleccions dels nous departaments, es posarà “30 dies 
hàbils des de l’aprovació de l’acord”. Finalment, respecte del 
departament de Biologia Cel·lular i Parasitologia, el procés ha sigut 
transparent i el 15 de febrer es va lliurar un escrit al departament. Per 
tant, demana l’aprovació en compliment dels Estatutos.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 32 
vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 30/2016.  
 
“Primer. Aprovar la fusió dels departaments que 
s’inclouen en l’annex I d’aquest acord amb les 
denominacions provisionals que consten en les 
respectives memòries de creació. 
Els efectes administratius de la fusió seran d’1 de 
maig de 2016. 
 
1.1. S’estableix una “Comissió Constitutiva del Consell 

del Nou Departament”, formada pels directors o 
directores i els secretaris o secretàries dels 
departaments fusionats, la funció única de la qual 
serà la convocatòria d’eleccions a consell del nou 
departament. En els supòsits de fusió d’un o 
diversos departaments amb un àrea de 
coneixement provinent d’un altre departament, 
formaran part d’aquesta Comissió els professors o 
professores amb vinculació permanent de major i 
menor edat de l’àrea, si en aquesta no es troben 
les persones titulars de la direcció i secretària de 
l’antic departament.  

 
1.2.  La convocatòria d’eleccions haurà de realitzar-se 

en el termini de 30 dies hàbils des de l’aprovació 
d’aquest acord. Seran persones electores i 
elegibles aquelles que ho siguen en els 
departaments afectats per la fusió, en els termes 
establerts en els Estatuts i en la Normativa 
Electoral de la Universitat de València.  
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1.3. El consell del departament, elegit d’acord amb el 
procediment establert en el punt anterior, serà 
presidit pel professor o la professora de major 
jerarquia, antiguitat i edat que, així mateix, 
assumirà les funcions de director o directora del 
departament. 

 
1.4. En el termini de tres mesos des de la constitució 

del consell de departament, s’haurà de proposar 
al consell de govern el Reglament de règim intern 
del nou departament. A aquest efecte, en el 
termini de set dies naturals, comptadors des de la 
seua constitució, el consell de departament elegirà, 
d’entre els seus membres, una comissió que 
compte amb la representació de PDI, PAS i 
estudiantat en la proporció establerta per a la 
composició de la Junta Permanent del 
departament per l’article 25 del Reglament marc 
de departaments. Aquesta comissió redactarà la 
proposta de reglament, que haurà de ser votada 
pel consell de departament. Mentre el Reglament 
de règim de departament no siga aprovat, el nou 
departament es regirà pel Reglament marc de 
règim intern de departaments. 

 
1.5. En el termini d’un mes des de l’aprovació del 

Reglament de règim intern del nou departament, 
s’hauran de convocar eleccions a la direcció del 
mateix. No es tindran en compte els mandats dels 
directors o directores dels anteriors departaments, 
als efectes de l’article 28.3 dels Estatuts de la 
Universitat de València. 

 
 
1.6. Si transcorregut el termini de tres mesos a que fa 

referència el punt 1.5 d’aquest acord, el 
departament no hagués presentat el projecte de 
Reglament de règim intern al consell de govern, el 
Reglament marc de règim intern de departaments 
regularà provisionalment el seu funcionament, 
així com les eleccions als òrgans unipersonals a 
que fa referència el punt anterior.  

 
1.7. Els òrgans de govern dels departaments fusionats 

quedaran en funcions fins a la constitució del 
consell del nou departament, conforme al que es 
disposa en aquest acord.  

 
Segon.- Concedir una moratòria de dos anys, per a revisar  
la situació de la plantilla als departaments inclosos en 
l’annex II d’aquest acord, considerant especialment els 
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següents indicadors: a) Equivalències a temps complet del 
professorat associat de plantilla i conjuntural contractat 
en els últims quatre cursos acadèmics, b) Punts en la 
memòria d’investigació i contractes d’investigació.  

 
Tercer.- Excloure del procés el departament de Física 
Atòmica, Molecular i Nuclear, d’acord amb l’informe de 
l’Assessoria Jurídica de data 18 de novembre de 2015, que 
s’incorpora com a annex III a aquest acord.” Annex IV. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de criteris de promoció del personal 
docent i investigador, per al curs acadèmic 2016/2017. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual 
de la Universitat de València. Indica que en els darrers dies hi ha hagut 
moltes notícies sobre promoció i plantilla. Fa un breu resum sobre 
l’evolució de la plantilla des del curs 2010-2011, en el que el Consell 
de Govern va aprovar la promoció de 74 places de CU, 32 TU, 12 
places de professorat contractat doctor, 16 de col·laboradors i es 
dotaren 20 places d’ajudants doctors i 4 d’ajudants. 
 
En el curs 2011/2012 es va aprovar la promoció de 46 CU i 21 TU, 
promocionaren 38 contractats doctors i 5 places d’ajudants doctors, 
a més, 35 places d’ajudants doctors per ampliació de plantilla en els 
departaments amb més dèficit estructural, considerant també 
l’envelliment de la plantilla.  
 
En el curs 2012/2013 s’aprovà la promoció de 62 places de CU i 25 
TU i promocionaren 36 contractats doctors i 2 ajudants doctors. A 
més de 5 places de ajudants doctors per ampliació de plantilla. 
D’aquest any tenim un recurs contenciósadministratiu  per demanar el 
retardament de la convocatòria de 56 places (CU i TU) i continuar 
endavant per tal d’afavorir la promoció. Tenim 10 places de 
contractat doctor recorregudes per la decisió que varem prendre i la 
sentència és desfavorable al recurs que es va interposar. 
 
En el curs 2013/2014 es defineix la taxa de reposició pel govern 
valencià. Atenem a la taxa i poguerem traure 2 places de CU, 5 TU i 
13 places de contractat doctor, però ferem l’esforç d’assignar 34 
places d’ajudant doctor. 
 
En el curs 2014/2015, per taxa de reposició tenim 1 plaça de TU i 32 
contractats doctors per a estabilitzar al professorat. S’assignen 19 
places d’ajudants doctors a departaments deficitaris.  
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En aquest curs, la taxa de reposició és de 2 CU, 3TU, 65 places de 
contractat doctor i 44 d’ajudant doctor. Quan es va aprovar la 
possibilitat de promoció interna, es va acordar traure 5 places de CU 
per afavorir el major nombre possible de persones.  
 
Aquesta és l’evolució de la política de plantilla i de promoció que s’ha 
fet en aquesta Universitat on es veu que el punt d’inflexió ve marcat 
per la taxa de reposició. El problema naix del decret, que imposa una 
limitació a la promoció. 
 
La Universitat de València aposta per l’assignació de places d’ajudant 
doctor a àrees de coneixement i que altres universitat no han fet. 
Encara que se sent molt satisfeta d’això, l’efecte ha sigut el 
creixement del col·lectiu de professorat contractat interí, per les 
limitacions de la taxa de reposició. 
 
El professorat ajudant doctor acaba el seu període i l’única solució que 
tenim és el contracte com a contractat interí. Aquest grup que ara és 
de 90 persones, va creixent. Per tant, hem de ser responsables i 
veure l’escenari complet de la nostra Universitat. Li agradaria satisfer 
totes les aspiracions, legítimes, de cada professor i professora, però 
no podem perdre de vista la situació d’interinitat que hi ha a la nostra 
Universitat. 
  
La història més recent és la que arranca del mes de desembre, quan ja 
coneixem la taxa de reposició (15% i un 9% per a estabilitzar 
investigadors del programa Ramon i Cajal), amb la salvetat que aquest 
darrer percentatge no pot afegir-se al grup general). Per tant, tenim 
60 places, de les qual 9 són per al programa Ramon i Cajal. De les 51 
places que resten, hem de decidir quines es destinen a promoció i 
quines a estabilització. 
 
Quan comencen les negociacions amb els sindicats, s’elabora una 
proposta amb l’objectiu de maximitzar la taxa de reposició. Desprès 
de set reunions amb les seccions sindicals, la Mesa Negociadora  fa 
una proposta que no és molt diferent a la que va fer la Comissió de 
Professorat del 2 de març de 2016. La Comissió de Professorat va 
informar favorablement aquests criteris, els objectius i les 
justificacions a l’assignació de places. S’ha introduït un criteri en 
l’apartat 6 que no s’havia inclós abans: Tenir en compte el dèficit 
estructural dels departaments. Considera que és important que la 
Universitat de València es conciencie d’aquesta situació. 
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L’argument a favor de la proposta és ordenar per antiguitat 
l’acreditació A TU per tal d’evitar que un acreditat amb posterioritat a 
un contractat doctor no puga passar per davant . 
 
Pel que fa a les 26 places de contractat doctor es destinaran als 
interins per antiguitat en la interinitat. Aquestes places estabilitzarien 
a tots els que estan en la primera generació d’interinatge i després als 
de l’any següent, fins a setembre del 2015. 
 
Seguidament, indica que el document aprovat per la Comissió de 
Professorat, inclou una disposició addicional segona, consensuada 
amb el Servei de Política Lingüística i el Vicerectorat, que fa referència 
a l’aplicació del requísit lingüístic previst a l’article 11 del pla 
d’increment de la docència en valencià per a la promoció de places de 
funcionari dels acreditats, amb anterioritat al 26 de juny de 2012. En 
la reunió de 4 de març de la Mesa Negociadora, els criteris de 
promoció comptaren amb el vot afirmatiu del STEPV i d’UGT i amb 
l’abstenció de CCOO, però s’elimina la disposició addicional segona i 
s’inclou el requísit lingüístic. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació agraeix la 
informació de la vicerectora i especialment, que s’haja remès al 2010. 
La filosofia ha estat intentar beneficiar a les figures que puguen estar 
en més perill, sense deixar desemparades a cap d’elles. Opina que la 
politica del Vicerectorat es encertada i anuncia que votarà a favor de 
la proposta.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia felicita la vicerectora 
per l’esforç que ha fet per presentar una oferta equilibrada en una 
situació difícil. Indica que el criteri lingüístic referit a la Facultat de 
Medicina i Odontologia, li sembla injust, ja que el MIR es fa en castellà i 
necessita docència en castellà d’alta qualitat per comparar-se amb la 
resta de Facultats de Medicina d’Espanya, perquè els estudiants 
compiten amb ells. La Universitat de Galicia que és bilingüe, té la 
docència en castellà. La Universitat d’Euskadi solament té dues 
assignatures en euskera i molts problemes per mantenir la qualitat de 
la docència. Opina que el fet de posar més entrebancs i cortapises 
està complicant el manteniment de la qualitat de la docència, tenint 
en compte que els estudiants quan acaben la carrera no poden exercir 
i han de superar el MIR. Demana una moratòria per aplicar el requísit 
lingüístic.  
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Pedro Rafael Gil Monte demana la convocatòria d’una prova per a les 
persones que ho imparteixen, però que no tenen la titulació.  
 
La degana de la Facultat de Dret se suma a les felicitacions. Opina que 
és impossible contentar a tots, però s’hauria d’atendre a totes les 
categories. Està d’acord amb el repartiment igualitari en les 
categories. Els contractats doctors consideren que es produeix un 
greuge comparatiu perquè s’han presentat a les oposicions. Per aixó,  
anuncia la seua abstenció com a representant del centre. Pel que fa a 
la docència en valencià, ja que hi ha persones que fan l’esforç però no 
tenen la titulació que es requereix, considera que s’haurien 
d’equiparar.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri s’afegeix a les felicitacions. Opina 
que els acords haurien d’haver tingut algun efecte més positiu en els 
centres amb fort dèficit de professorat. Malgrat això, anuncia el seu 
vot a favor. Considera molt important que s’hagen assignat places en 
funció de les plantilles d’àrees de coneixement i el seu dèficit 
estructural, però continuen havent problemes i opina que s’arribarà a 
una situació que no hi haurà suficient professorat funcionari per a 
formar les Juntes de centre. Indica que s’ha donat un pas endavant, 
però hem de continuar en eixa línia, sense oblidar que els centres 
també han de tenir una estructura mínima. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història recorda que no estem 
ací per gust, sinó que hi ha una política que ens ve donada i ens obliga 
a estirar els criteris de promoció. El que fem, any rere any, és adaptar-
nos i és difícil no perjudicar a ningú. Opina que estem fent tot el 
possible per solventar aquest problema. Pel que fa al requísit 
lingüístic, demana a l’equip de direcció que siga sensible amb les 
persones que es promocionen i es tinga en compte aquesta situació, 
per tal d’arribar a solucions factibles.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials recorda que en el curs 
2012/2013 no estava en discussió el tema de l’estabilització; en el 
2014 solament 5 places passaren a ser estables i 25 interins. El 50% 
per a estabilització. En el 2015, el 75%. Enguany el percentatge ha 
baixat un poc, 25 persones interines s’estabilitzaran. Opina que no 
s’estan generant més greuges comparatius perquè es manté la data 
d’acreditació i competiran en igualtat. Pel que fa al repartiment, 
aquesta proposta, no lesiona a cap col·lectiu. Li sembla positiu que 
s’incloguen criteris estructurals. En vistes al proper curs, s’haurà de 
treballar més, ja que podem trobar-nos que els desequilibris entre 
àrees de coneixement, cada vegada siguen més grans.   
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Respecte al requísit lingüístic, es deriva del pla d’increment de 
docència i ha tingut una moratòria de tres anys i, a més a més, ningú  
no pot dir que no ho sabia. És partidari de fer algun tipus de prova i 
que s’allargue el termini perquè el Servei de Política Lingüística 
impartisca algun curs intensiu al que pogueren accedir.  
 
Pedro Gil Monte intervé com a membre de la Plataforma d’acreditats. 
Agraeix la vicerectora i el consell de direcció l’esforç que han fet en 
aquesta situació tan complicada i ho fa extensiu als membres de la 
Mesa Negociadora, de la Comissió de Professorat i de centres.  Indica 
que la majoria de membres de la Plataforma estan a favor de l’ús del 
valencià, el que es questiona són els criteris. El sentir de la Plataforma 
és que es troba davant aquest requísit lingüístic al final de la seua 
carrera professional; que personal amb una trajectòria important, que 
ha contribuït a l’èxit de la Institució, amb l’agreujat que alguns es van 
acreditar abans del 2012, ara que es desbloqueja la situació, és la 
Institució la que li posa entrebancs. El que es percep és molta 
frustració. Opina que no se’ls tracta amb justícia i que, almenys, 
hauria d’haver un compromís moral cap a aquestes persones i 
considerar el requísit lingüístic com a mèrit. 
 
Pau Fayos llegeix un escrit que es va presentar a la Facultat en contra, 
i que s’adjunta com a annex V a aquesta acta. La seua posició es 
contrària i està plenament implicat en el compliment de l’article 6 dels 
Estatuts. Des del BEA es veu que hi ha una ideologia antivalenciana i 
opina que és molt possible aconseguir el nivell que s’exigeix. Dominar 
el valencià dóna l’oportunitat de treballar, a més de la Comunitat 
Valenciana, a les Illes Balears i a Catalunya; el valencià s’imparteix en 
més de 166 universitats del món i constitueix un patrimoni ric. De la 
Facultat de Economia han eixit 21 vots a la Junta, en contra del 
manifest que vol abolir el requísit lingüístic, pel que no s’ha aprovat. El 
que li sorprèn és l’abstenció respecte del manifest, per part del degà, 
ja que entèn que és un manifest que va en contra de l’esperit dels 
estatuts de la Universitat de València i de l’Estatut d’Autonomia del 
País Valencià. Demana un compromís d’identitat per part de la 
Universitat de València per a promocionar la cultura valenciana.  
  
El president de la Junta de PDI recorda que hi ha un acord. Considera 
que el fet de posar en perill que una persona continue vinculada a la 
Universitat, no és el mateix que promocionar. La perspectiva que 
tenim ha de canviar i opina que hi ha moltes persones que s’enganyen 
d’enemic. Hem de saber on és la causa del problema. Des de fa anys 
té clar que les negociacions no s’acaben. La part positiva és que hi ha 
una proposta, però també hi ha una part negativa que es manté molt 
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viva. En vistes al futur, opina que hem de ser capaços de modificar 
actituds i perspectives i tenir una visió de conjunt. 
 
Respecte al requísit lingüístic, li sembla que no té molt de sentit 
introduir modificacions al text proposat. Li demana a Pau Fayos que  
replantege la seua intervenció. 
 
La directora de l’ETSE considera que hi ha un greuge en el cas dels 
contractats doctors interins pel tema dels anys de permanència en el 
lloc de treball. Pel que fa al requísit lingüístic, en l’Escola s’està 
promocionant l’anglès i pel que fa al valencià, el professorat està fent 
un gran esforç. Sol·licita que es faça la prova esmentada. Pau Fayos 
ha dit que aconseguir el nivell C1 de valencià és molt senzill, però és 
requereix estudi i reconeix que hi ha professorat de més de 45 anys 
que mai no ha rebut cap ensenyament del valencià. 
 
La degana de la Facultat de Física trasllada una inquietud dels 
contractats del progama Ramon i Cajal, respecte dels criteris 
d’estabilització. Consideren que són inassumibles i s’haurien de 
revisar. Li han presentat un escrit que traslladarà al Vicerectorat. 
 
Francisco Rafael Marí i Grafià indica que el valencià és una llengua 
romànica. Opina que el nivell mitjà no és molt complicat d’obtenir i, 
per tant, és exigible.  
 
Rosa García Lopera indica que quan es reparteixen miseries, tot és 
complicat. Es diu que el col·lectiu de TU és insolidari i això no és 
veritat. Opina que els criteris respecte del col·lectiu de contractats 
doctors han canviat i suposen un greuge. Pel que fa al requísit 
lingüístic, és partidària de fer el màxim esforç. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística indica que, pel 
que fa a la sol·licitud de la prova express, ja s’estava parlat i s’estava 
treballant per fer-la després de Pasqua. Aquesta prova sempre seria 
de reconeixement intern i s’estudiarà la possibilitat de donar un curs 
per a preparar-la. Ateses aquestes consideracions, el Servei de Política 
Lingüística es posa a disposició de tot el personal, com sempre.  
 
La degana de la Facultat de Dret recorda que no hem d’oblidar-nos de 
la renovació generacional. Opina que el professorat que ha impartit 
clases en valencià, no hauria de fer l’examen i es podrien equiparar les 
hores impartides.  
 
Gabriel Aparicio indica que l’exàmen del MIR no es pot fer només en 
espanyol. Proposa que es faça una reclamació, perquè és il·legal. 
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La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat està d’acord amb 
la prova sol·licitada, però recorda que hi ha places recorregudes per 
no tenir el requísit lingüístic. A més, suposarà un retardament de la 
sol·licitud de la promoció i cal tenir en compte que solament es pot 
retardar fins a maig.  
 
Pel que fa als contractats doctors, cap interí acreditat a TU passarà 
per davant. Indica que les expectatives de promoció es generen quan 
es té l’acreditació. 
 
La vicerectora d’investigació i Política Científica indica que les places 
per estabilització s’aprovaren en el 2003. El que es va acordar és una 
disminució del període del contracte anterior a la estabilització. Si 
compleixen els requísits passen a contracte indefinit. Enguany es 
tracta de 9 persones.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a m à alçada i per 
32 vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 31/2016. “Aprovar els criteris per al 
desenvolupament de la carrera docent del personal 
docent i investigador de la Universitat de València, 
aplicables al curs 2016/2017, que s’adjunten com 
annex. 
 
Per tal de donar compliment al requisit lingüístic, 
previst en l’article 11  del Pla d’Increment de la 
Docència en Valencià, el Servei de Política Lingüística 
impartirà un curs intensiu que finalitzarà en una 
prova específica, amb validesa només a efectes interns 
i amb l’objectiu de poder acreditar aquest requísit 
dins del termini de presentació de sol·licituds de 
promoció”. Annex VI. 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de convocatòria de complement 
autònomic.  
 
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 correspon a l’anualitat de 
2016. 
 
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 32/2016. “Aprovar la convocatòria per a 
sol·licitar l’assignació de la retribució addicional, 
regulada en el decret 174/2002, de 15 d’octubre del 
govern valencià (complement autonòmic), 
corresponent a l’anualitat de 2016, la resolució de la 
qual s’adjunta com a annex”. Annex VII. 

 
Punt 10bis. 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. Es tracta de dues sol·licituds per a 
impartir docència al centre adscrit Florida Universitària. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 33/2016. “Concedir venia docendi als 
professors que tot seguit s’esmenten per a impartir 
docència al centre adscrit Florida Universitària, 
durant el curs acadèmic 2015/2016: 
 

Professors Docència 
Castro Sancho, Víctor . Complements per a la 

formació disciplinar de 
Tecnologia (màster 
Professorat Educació 
Secundària) 
. Practicum Especialitat 
Tecnologia.  

Monfort Torres, Gonzalo . Didàctica de les habilitats 
perceptius-motrius 
bàsiques (grau  Mestre/a 
Educació Primària). 
. Aprenentatge i 
ensenyança de les matèries 
de l’especialitat Educació 
Física (màster Professorat 
Educació Secundària).” 

 
 
Punt 11. Aprovació, si escau, de la proposta de calendari acadèmic 
per al curs 2016/2017. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual 
de la Universitat de València. Afegeix que en el primer quadrimestre hi 
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ha 70 dies de classe i en el segon, 68 dies i recomana als centres que 
no programen activitats ni proves obligatòries en aquells dies que, 
encara que no són lectius, poden tenir poca assistència d’estudiants, 
en estar situats entre dos dies de festa.  
 
A continuació, indica que fa uns dies aparegué una notícia a la premsa 
que deïa que el dia 24 de juny era festiu a nivell autonòmic. En el 
calendari d’enguany és un dia d’exàmens. Planteja tres solucions: 
passar els exàmens al 17 de juny; atomitzar els exàmens en les altres 
setmanes de juny o agafar un dia més, com per exemple, l’11 de juliol. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI aclareix que aquesta proposta de dia 
festiu (24 de juny) no és d’aplicació per al 2016. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que canviar els actes 
d’eixe dia, a un altre és molt complicat. Demana que es faça una 
consulta oficial el més prompte possible.  
 
Marisa Ciscar planteja que als dies 22 i 23 de maig, com a dies siguen 
dies opcionals d’exámens. 
 
La degana de la Facultat de Dret indica que, si finalment el dia 24 de 
juny és festiu, és partidària de les solucions primera o terçera. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística accepta la 
proposta de Marisa Ciscar. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (35 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 34/2016. “Aprovar el calendari acadèmic de 
la Universitat de València, corresponent al curs 
2016/2017, que s’adjunta com a annex”. Annex VIII. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de les propostes de places d’accés a les 
titulacions de grau per al curs 2016/2017. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual. Indica que les places d’accés a cada titulació de grau són les 
que s’indiquen al document de Verificació, però cal que aquest Consell 
de Govern les conega i les faça oficials per a comunicar-les a 
Conselleria per al procès de preinscripció.  
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La proposta dels centres propis és la mateixa que el present curs. Pel 
que fa a centres adscrits, Florida Universitària ha sol·licitat una 
reducció de les places dels graus d’ADE i Turisme per ajustar-los a la 
demanda real. A continuació fa referència a la proposta de l’Escola 
Universitària d’Infermeria Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Castelló. La Conselleria de Sanitat va signar un conveni amb la 
Universitat Jaume I pel qual, abans de l’11 de març de 2011, s’havia 
d’iniciar el procés d’adscripció d’aquest centre a eixa Universitat, 
procés que s’acaba de posar en marxa. No obstant, i per no perjudicar 
a l’alumnat i donar una continuïtat a la titulació en el centre adscrit, la 
Universitat de València continuarà oferint places de nou ingrès en el 
curs 2016/2017. 
 
Per últim, comenta que s’està valorant la possibilitat que la doble 
titulació Sociolocia-CC. Polítiques s’oferte en preinscripció. Aquesta 
proposta requereix l’acord dels dos centres i, si finalment es fa, es 
reduiran les corresponents places de cadascun dels centres.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 35/2016. “Aprovar l’oferta de places d’accés 
a les titulacions de grau de la Universitat de València, 
per al curs acadèmic 2016/2017, que s’adjunta com a 
annex”. Annex IX. 

 
Punt 13. Modificació, si escau, del reglament de règim intern del 
departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.  
 
La secretària general retira aquest assumpte. 
 
Punt 14. Aprovació, si escau, de normativa i procediment del 
programa universitari La Nau Gran.  
 
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. Afegeix que els objectius de la proposta 
són fer més flexible l’estructura del programa i ajustar l’oferta a les 
places, que fins ara era desproporcionada. La novetat és la Nau Gran 
en Obert. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que La Nau Gran no és l’únic 
programa adreçat a persones majors i opina que hi ha informació que 
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s’escapa. No sap quina quantitat de professorat està vinculat a 
aquest tipus de programes. No s’ha d’oblidar que és una part de 
docència que no està reglada i des del punt de vista sindical, no és 
acceptable. Algunes retribucions d’aquests cursos es reflexen en el 
manual d’execució pressupostària però altres no. No és POD, però és 
activitat docent. Opina que alguna cosa es podrà millorar. 
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa indica que, 
pel que fa al programa La Nau Gran, participen al voltant d’un 
centenar de professors i professores i totes les activitats es recullen 
al manual d’execució pressupostària.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimiatt (35 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 36/2016. “Aprovar la normativa i el 
procediment del programa universitari La Nau Gran, 
d’acord amb el reglament  que s’adjunta com a 
annex”. Annex X. 

 
Punt 15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa, i el 
vicerector de Participació i Projecció Territorial presentan 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. Així mateix, la secretària general presenta les propostes 
corresponents a l’àrea del vicerector d’Internacionalització i 
Cooperació i la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística 
presenta les propostes de l’àrea del vicerector de Postgrau i retira la 
proposta de conveni amb l’Il·lustre Col·legi de Fisioterapèutes de la 
Comunitat Valenciana.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret observa que en el conveni amb la 
Universitat de Sinú es fa referència a normativa derogada i s’hauria 
d’actualitzar.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials planteja els seus dubtes. 
Entén que en els convenis per a desenvolupar màsters, es tracta de 
màsters propis i les entitats col·laboradores posen la informació en 
plataformes pròpies, però sembla que no està molt clar. Ni tampoc si 
cal un conveni per a edicions successives. D’altra banda, indica que 
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tenim 40 càtedres institucionals i ha observat que els web donen 
poca informació. Pregunta si podria haver alguna reformulació o 
memòria de cada càtedra. 
 
El president de la Junta de PDI està d’acord que el tema de les 
càtedres institucionals s’haurà d’aclarir i també els postgraus.  
 
El rector indica que efectivament, hi ha asimetries que s’hauran 
d’estudiar i posar cura en la utilització dels termes; així mateix es 
faran les comprovacions necessàries per actualitzar les dades. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 37/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni marc de col·laboració entre l’Associació 
Espanyola de Professionals Especialistes en Altes 
Capacitats i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex XI. 

 
ACGUV 38/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni marc de col·laboració entre l’Associació Un 
Entre Tants i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex XII. 

 
ACGUV 39/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni marc de col·laboració entre la Fundació 
Asindown i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex XIII 

 
ACGUV 40/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni marc de col·laboració entre la Universidad 
Autónoma de Coahuila (Méjico) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 
com a annex”. Annex XIV. 

 
ACGUV 41/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni de col·laboració entre la Universidad 
Autónoma  Metropolitana (Méjico) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 
com a annex”. Annex XV. 

 
ACGUV 42/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni marc de col·laboració entre la Universitat 
Tecnològica Nacional. Facultat Regional Rafaela 
(Argentina) i la Universitat de València. Estudi 
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General, el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex XVI. 

 
ACGUV 43/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni marc de col·laboració entre l’AGH 
Universitat de Ciència i Tecnologia, Cracòvia 
(Polonia) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XVII. 

 
ACGUV 44/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni de col·laboració entre la Universitat de 
Ciències i Tecnologia, Houari Boumediène d’Alger 
(Algèria) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XVIII. 

 
ACGUV 45/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni de col·laboració entre la Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana (Cuba) i la Universitat 
de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 
com a annex”. Annex XIX. 

 
ACGUV 46/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Manises i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XX. 

 
ACGUV 47/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Siete Aguas i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex XXI. 

 
ACGUV 48/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni marc de col·laboració entre l’Agència 
Valenciana de Turisme i la Universitat de València. 
Estudi General, per al foment  de la investigació en el 
sector turístic valencià, el text del qual s’adjunta com 
a annex”. Annex XXII. 

 
ACGUV 49/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni marc de col·laboració interinstitucional entre 
la Generalitat Valenciana i la Universitat de València. 
Estudi General,  per a la formació i investigació en 
l’àmbit de la seguretat i resposta a les emergències, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XXIII. 

 
ACGUV 50/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni marc de col·laboració entre la Universitat 
d’Alacant, l’Ajuntament d’Ontinyent, Caixa 
Ontinyent, Ontinet.com i la Universitat de València. 
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Estudi General,  per a la creació de la càtedra 
universitària Ajuntament d’Ontinyent-Caixa 
Ontinyent-ESET, per a la innovació i configuració de 
territoris intel·ligents, el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex XXIV. 
 
ACGUV 51/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni marc de col·laboració entre la Fundació de la 
Polícia Local de l’Ajuntament de València i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la 
creació de la càtedra de l’Observatori de la Seguretat 
Ciutadana-Polícia Local, el text del qual s’adjunta 
com a annex”. Annex XXV. 
 
ACGUV 52/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni marc de col·laboració entre la Generalitat 
Valenciana, mitjançant la Conselleria de Vivenda, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori,  i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la 
creació de la càtedra de Cultura Territorial 
Valenciana, el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex XXVI. 
 
ACGUV 53/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni marc de col·laboració entre la Generalitat 
Valenciana, mitjançant la Conselleria de Vivenda, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori,  i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la 
creació de la càtedra de Participació Ciutada i 
Paissatges Valencians, el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex XXVII. 
 
ACGUV 54/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni de col·laboració entre Merck Sharp & Dohme 
de España, S.A,  i la Universitat de València. Estudi 
General, per al desenvolupament del màster de 
Malalties Infeccioses en cures intensives (2ª edició), el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XXVIII. 
 
ACGUV 55/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni de col·laboració entre Merck Sharp & Dohme 
de España, S.A,  i la Universitat de València. Estudi 
General, per al desenvolupament del màster en 
Trasplante Hematopoyético (2ª edició), el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XXIX. 
 
ACGUV 56/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni de formació entre la Universidad de Antioquia 
(Colombia)  i la Universitat de València. Estudi 
General, per al desenvolupament del títol propi, 
diploma de postgrau universitari Accounting and 
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Corporate Finance Research (1ª edició),  el text del 
qual s’adjunta com a annex”. Annex XXX. 
 
ACGUV 57/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni de formació entre la Universidad de APEC, 
UNAPEC (República Dominicana)  i la Universitat de 
València. Estudi General, per al desenvolupament del 
títol propi, màster en Auditoria Integral i Control de 
gestió (6ena edició),  el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex XXXI. 
 
ACGUV 58/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni de formació entre el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa-ILCE 
i la Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament del títol propi, màster en Diseño de 
Proyectos Audiovisuales, el text del qual s’adjunta com 
a annex”. Annex XXXII. 
 
ACGUV 59/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni de formació entre la Universidad del Sinú –
Elias Bechara Zainúm- (Colombia) i la Universitat de 
València. Estudi General, per al desenvolupament del 
títol propi, màster en Derecho Constitucional (4ª 
edició), el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex XXXIII. 
 
ACGUV 60/2016. “Autoritzar la signatura del 
conveni de formació entre la Universidad de Talca 
(Chile) i la Universitat de València. Estudi General, 
per al desenvolupament del títol propi, màster en 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el text 
del qual s’adjunta com a annex”. Annex XXXIV. 
 

L’ACGUV 61/2016 s’anul·la, per la retirada del conveni esmentat 
abans.  
 
Punt  16. Informe anual de gestió de la bústia de suggeriments, 
queixes i felicitacions de la Universitat de València.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
Universitat de València. Afegeix que, en general,  ha augmentat la 
participació. Hi ha participat un 33% de PAS i un 67% d’estudiants. El 
70% dels usuaris utilitzen la bústia per a assumptes acadèmics i el 
temps de resposta és de 23 dies de mitjana. Destaca la tasca del 
Servei d’Anàlisi i Planificació que és de gran qualitat i manifesta la 
seua intenció de donar a conéixer aquest informe i els anteriors. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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Gabriel Aparicio agraeix la tasca i l’esforç que s’ha fet, però considera 
que agrupar les incidències no és molt exitós. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 62/2016. “Aprovar l’informe anual de la 
Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions de la 
Universitat de València, 2014/2015, que s’adjunta 
com a annex”. Annex XXXV. 

 
Punt 17. Autorització, si escau, per a la signatura de contractes de 
llicències de patent, de programari i de tecnologia (programari i 
handware). 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV/63/2016.  
“1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la 
Llei 2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que 
el dret de la patent de la invenció EP15382319.0, amb 
títol "Kit and method for the diagnosis/prognosis of 
Idiopathic Scoliosis", sol·licitada el 16 de juny de 2015 
a l’Oficina Europea de Patents, i de la qual és 
cotitular la Universitat de València en un 5%, no és 
necessària per a la defensa o millor protecció de 
l'interès públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent de la 
invenció esmentada en el punt anterior, d'acord amb 
el contracte que s'adjunta com a annex.” Annex 
XXXVI.  

 
ACGUV 64/2016.  
“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 explotació del Programari amb títol 
“Predicciones de consumo eléctrico para el sistema 
eléctrico”, registrat ante notari a Madrid el 30 de 
novembre de 2015, dels quals és titular la Universitat 
de València en un 33.5 %, junt a la Universitat 
Politècnica de València en un 33 % i al CSIC en un 
33.5 %,  no son necessaris per a la defensa o millor 
protecció de l'interés públic. 
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2. Aprovar la llicència d’explotació del Software 
esmentat en el punt anterior per al seu us mitjançant 
Software as a Service (SaaS), d'acord amb el 
contracte que s'adjunta com a annex.” Annex 
XXXVII. 
 
ACGUV 65/2016.  
“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 explotació de Tecnologies amb títol 
“Tecnologías de realidad virtual”, dels quals és titular 
la Universitat de València en un 100 %, no son 
necessaris per a la defensa o millor protecció de 
l'interés públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació de les Tecnologies 
esmentades en el punt anterior, d'acord amb el 
contracte que s'adjunta com a annex.” Annex 
XXXVIII. 

 
Punt 18. Aprovació, si escau, de cessió patrimonial de béns immobles 
de la Clínica de Logopedia de la UV a la Fundación Lluís Alcanyís. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
Universitat de València. Indica que l’1 de gener de 2010 es va signar 
un conveni marc amb la Fundació Lluís Alcanyís i pel 2014 el Patronat 
va incloure la Clínica de Logopedia en la seua estructura. Tenint en 
compte això, se sol·licita la cessió d’espais per a l’ús de la Clínica. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Manuel Almerich agraeix la col·laboració que ha rebut de la 
Facultat de Psicologia i de la Unitat Tècnica. Comunica que la 
inauguració oficial serà el 19 d’abril i s’ha convidat a la consellera de 
Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 66/2016. “Aprovar la cessió patrimonial de 
l’immoble situat a l’aulari del carrer Menéndez i 
Pelayo, s/n, baix del Campus de Blasco Ibañez, 
d’acord amb la documentació que s’adjunta com a 
annex”. Annex XXXIX. 

 
Punt 18bis. Modificació, si escau, de l’ACGUV 240/2013: programa 
marc per a la contractació de personal investigador doctor de la 
Universitat de València.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
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Universitat de València. Aquesta modificació es deu al fet que no es 
compleix el nombre de places que marca la taxa de reposició. Es 
tracta de traspassar el personal investigador amb contracte indefinit 
de la Fundació General a la Universitat. Actualment són vuit persones.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 67/2016. “Modificar l’acord 240/2013 del 
consell de govern de 17 de desembre, sobre aprovació 
del programa marc per a la contractació de personal 
investigador doctor de la Universitat de València, en 
el sentit del document que s’adjunta com a annex ”. 
Annex XL. 

 
Punt 19. Torn obert de paraules.  
 
La degana de la Facultat de Dret demana que s’estudie la possibilitat 
de construir dos pisos més a l’Aulari del Campus dels Tarongers, ja 
que es necessiten més aules.  
 
El president de la Junta de PAS llegeix un escrit dels sindicats, que 
s’adjunta com annex XLI a aquesta acta, sobre l’endarreriment en el 
pagament del 50% de la paga extraordinària de l’any 2012. D’altra 
banda, indica que, tot reconeixent el dret del PDI de cobrar el 
complement autonòmic, també el PAS té dret a cobrar els 
complements per la carrera professional. Per tant, demana que es faça 
pressió per tots els mitjans possibles, per tal de posar en marxa el 
procés. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures contesta la degana de la 
Facultat de Dret que analitzarà la situació i les possibilitats per veure 
el que es pot fer. D’altra banda, informa que ja s’ha procedit a signar 
l’encomanda de gestió a ADEIT. 
 
Carlos Javier Benedi informa sobre el tema dels refugiats. Ha tingut 
lloc la segona reunió de la comissió mixta i s’ha fet un informe de la 
situació. La vicepresidenta ha informat de la visita a Grecia i a les dues 
illes i s’ha aprovat un protocol d’organització amb les conselleries, a 
l’espera que es resolga la situació amb els refugiats. La intenció del 
vicerector d’Internacionalització i Cooperació i del delegat del rector 
de Cooperació és fer una reunió informativa per donar a conéixer el 
que es fa, però que no es veu.  
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I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
14,35 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 


