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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 26 d’abril de 2016, a les 9’50 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban Morcillo 
Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, 
queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat 
de València. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis de Grau i 
Política Lingüística: Isabel 
Vázquez Navarro 
 
Vicerector de Polítiques de 
Formació i Qualitat Educativa: 
Ramón López Marín. 
 
Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Guillermo Palao 
Moreno 
 
Vicerector d’Estudis de  Postgrau: 
Rafael Crespo García 
 
Vicerector d’Economia i 
Infraestructures: Juan Luis Gandía 
Cabedo 
 
Vicerectora d’Investigació i 
Política Científica: Pilar Campins 
Falcó. 
 
Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 

Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
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 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 26 D’ABRIL DE 2016. 
 

-2- 

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 
 
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. Dret: Vicente José Baeza 
Avallone 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació. 
Rosa María Bo Bonet 
 
PDI ETSE: José Manuel Claver 
Iborra 
 
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. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
Personal investigador en formació: 
Patricia Llopis Nadal 
 
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 
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Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
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 
 
Absències justificades: 
Coordinador AGE: Miquel Melis 
Gregori 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 9 de març 
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 68/2016. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 9 de març de 2016, amb la modificació següent: 
 
. A la pàg. 22, la darrera part del paràgraf 2n, es redacta 
així: …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”. 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector manifesta el condol dels membres del consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
. Dra. Natividad Macián Sánchez, catedràtica jubilada de Filosofia de la 
Facultat de Magisteri. 
. Dra. Marina Zaragozá Pérez, professora jubilada del Departament de 
Filologia Catalana. 
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. Dr. Luis Alfaro Martínez, professor de la Facultat de Medicina i 
Odontologia.  
 
A continuació transmet les felicitacions als següents: 
 
. La Fundació Cañada Blanch, per rebre un life-time award en la categoria 
d’Educació de la British Spanish Society. 
 
. Els equips de la Universitat de València, per participar i quedar com a 
campions en nou modalitats en les finals del Campionat Autonòmic 
Universitari en la UJI, i guanyar plaça per assistir als Campionats d’Espanya 
Universitaris (fútbol 11 masculí, fútbol 7 femení, rugbi mascuí, rugbi 
femení, bàsquet femení, handbol femení, voleibol masculí, voleibol femení, 
pádel). 
 
. La Dra. Gabriela Moriana Mateo, professora del departament de Treball 
Social i Serveis Socials i directora del màster en Gènere i Polítiques 
d’Igualtat, per obtenir el l premi d’investigació Presen Sáez de Descatllar, 
en la seua modalitat de tesi doctoral i la Sra. Lucía Valls Mondragón, en la 
seua modalitat de treball fi de màster.  
 
. La Sra. Fuensanta Doménech Roda, nova directora del Servei 
d’Informàtica de la Universitat de València, que substitueix al Sr. Salvador 
Roca Marquina, al que agraeix institucionalment la seua tasca i dedicació 
en aquest càrrec. 
 
. El Dr. Juan José Martínez Sierra, professor del Departament de Filologia 
Anglesa i Alemanya i director de CiTrans, per coordinar el projecte 
d’innovació docent Universitat Accessible; creació d’una audioguia per a la 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, iniciativa finançada pel 
Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de 
Valencia i pel mateix centre. L’objectiu principal d’aquest projecte era 
crear una audioguia de la Facultat, en format app per a dispositius mòbils, 
destinada a membres de la comunitat universitària amb algun tipus de 
deficiència visual.  
 
. l’IRTIC de la Universitat de València i l’empresa 360-movic, per 
desenvolupar un sistema per a la realització de visites virtuals, que permet 
la retransmisió a baix cost, d’imatges i videos panoràmics (360 graus) 
interactius, d’alta resolució. Durant les pasades Falles, la zona de foc de la 
plaça de l’Ajuntament de València es convertia en espai de demostració, i 
es publicava minuts desprès de cada tret pirotècnic, els vídeos 
corresponents a les mascletaes de Falles de 2016. 
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. El Dr. José Maria Peiró Silla, professor catedràtic i director de l’IDOCAL, 
pel seu nomenament com a president de la Xarxa Europea de catedràtics 
de Psicologia del Treball i de les Organitzacions (ENOP). 
 
. La Dra. Silvia Barona Vilar, catedràtica de Dret Processal i Directora del 
grup de recerca d’Excel·lència MedARbValencia, pel seu nomenament com 
a membre de la xarxa “AcademiaNet”, a proposta de la Fundació Alexandre 
von Humboldt, sent la primera jurista en llengua hispana del món que 
forma part d’aquest selecte grup de científiques. 
 
. L’Institut d’Investigació Polibenestar de la Universitat de València i la 
seua investigadora Sra. Ascensión Doñate Martínez, per participar en el 
projecte ALTAS, l’objectiu del qual és dotar als professionals del 
coneixement per a utilitzar dispositius i serveis apropiats en l’àmbit de les 
tecnologies per a la vida assistida.  
 
. El Sr. Josep Forcadell Saport, activista per la llengua, i l’entitat la CIVICA, 
per guanyar el premi Vicent Ventura en la seua edició desetena. 
 
. El Sr. Iván Agulló Ródenas, llicenciat en Física i doctorat en l’IFIC de la 
Universitat de València, per rebre de la Societat Internacional de Relativitat 
General i Gravitació, el premi IUPAP a jove investigador de 2016. 
 
. La Unitat de Parasitologia Sanitària de la Universitat de València, per la 
seua designació com a centre de referència internacional per a malalties 
parasitàries zoonòtiques, per la seu central de l’Organització per a 
l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), de Nacions Unides.  
 
. La Sra. Elisabet Mora Pérez, doctoranda del departament de 
Comercialització i Investigació de Mercats, per guanyar un premi nacional 
de màrqueting amb el seu treball sobre publicitat solidària.  
 
. Els guanyadors de la tercera edició dels premis Savis en Dret, el professor 
del departament de Dret Financer i Història del Dret, Dr. Sergio Villamarín 
Gómez, el Sr. Jonathan Contreras Romero i la Reial Acadèmia Valenciana de 
Jurisprudència i Legislació. A l’acte va assistir el conseller de 
Transparència.  
 
. El Dr. Martí Dominguez Romero, professor del departament de Teoria dels 
Llenguatges i Ciències de la Comunicació, per rebre el premi de la crítica en 
l’apartat de català, distinció atorgada per l’Associació de Crítics Literaris a 
les millores obres de 2015.  
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. La Dra. Ana Lluch, per rebre la medalla del Consell Valencià de Cultura. 
Acte previst per a les 12 hores d’avui, a la Facultat de Medicina i 
Odontologia.  
 
En l’apartat de les publicacions, felicita: 
 
. L’equip internacional de recerca dirigit pel catedràtic Dr. Eugenio 
Coronado –ICMOL- per demostrar que és possible mantenir 
superconductivitat en el límit biodimensional, una de les qüestions més 
debatudes per la física de l’estat sòlid, treball publicat en Nature 
Communications. 
 
Comunica que s’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni de col·laboració entre la Universitat d’Alacant, l’Ajuntament 
d’Ontinyent, Caixa Ontinyent i Ontinet.com, S.L.U.I i la Universitat de 
València, per a la creació de la càtedra universitària Ajuntament 
d’Ontinyent-Caixa Ontinyent-ESET, per a la innovació i configuració de 
territoris intel·ligents. 
 
. Protocol entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i la 
Universitat de València, per a la seua col·laboració en l’àmbit funcional del 
Centre Nacional de Dosimetria de València, al PCUV. 
 
. Conveni específic de col·laboració entre la Fundació General i Caixa 
Popular, per regular la col·laboració de Caixa Popular en la realització de la 
Fira Concurs Experimenta d’Experiments i demostracions de Física i 
Tecnologia, 2016, activitat gestionada per la Fundació General el dia de la 
Fira, diumenge 24 d’abril.  
 
. Conveni entre la Fundació Policia Local de l’Ajuntament de València i la 
Universitat per a la càtedra Protecció Ciutadana-Policia Local de València, 
amb la participació del vicerector d’Internacionalització i Comunicació i la 
regidora de l’Ajuntament de València.  
 
En l’apartat d’actes i reunions han tingut lloc les següents: 
 
. Conferència del conseller d’Hisenda, Vicente Soler, sobre el canvi del 
model econòmic. 
. Acte de signatura en el Palau de la Generalitat, pel finançament, amb 
l’assistència d’alcaldes i universitats públiques que donaren suport a la 
iniciativa.  
. Acte d’inauguració de l’exposició 13 Biennal Martínez Guerricabeitia. 
Supersticions i manipulacions, a la Nau.  
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. Acte d’inauguració Col·leccionisme i Mecenatge: Jesús Martínez 
Guerricabeitia, en el Centre Cultural Bancaja. 
. Inauguració de l’exposició La Xoà per bales. Yahad-In Unum, 10 anys de 
recerca. Les execucions en massa a l’Europa de l’Est.  A la Facultat de 
Geografia i Història, amb l’assistència del Conseller d’Educació, Sr. Vicent 
Marzá. 
. Acte d’homenatge a les dones pioneres en el govern dels centres de la 
Universitat de València i lliurament de diplomes.  
. Lliurament de la segona edició de Premis Olga Quiñones, als millors 
treballs de fi de grau i de màster.  
. Acte de commemoració del 175è aniversari de la Fundació Institut Mèdic 
Valencià, al Paranimf. 
. Acte de presentació per part del president de la Generalitat Valenciana i 
el rector de la Universitat de València, del llibre Treinta años de políticas 
culturales en España. Participación cultura, gobernanza territorial e 
industrias culturales, a l’Aula Magna de l’edifici La Nau. 
. Assistència al Fòrum Europa. Tribuna Mediterrània del Conseller 
d’Economia, Sr. Rafael Climent. 
. Inauguració de la novena Fira de la Salut, a la Plaça de la Verge de 
València, organitzat per AVEM, amb motiu del Dia Mundial de la Salut.  
. Acte d’inauguració Woorkshop Differences and deficits in childhood 
cancer survival in Spain, Portugal and other European countries of Latin 
language organitzat pel RETISEHOP, a la Sala de Juntes del tercer nivell 
d’aquest edifici. 
. Acte de presentació de llibres del vicerector de Participació i Projecció 
Territorial a la Fira del Llibre de València.  
 
Finalment, en l’apartat de comunicacions al web, la publicació del 
University Ranking by Academic Performance (ERAP) 2016, que avalua el 
rendiment de 2000 universitats de tot el món. Situa a la Universitat de 
València en la tercera posició a l’estat espanyol, només superada per la 
Universitat de Barcelona i la Universitat Autonòma de Barcelona. A nivell 
mundial, el centre valencià ha millorat la seua posició, passant del lloc 193 
l’edició anterior al 188. 
 
La Universitat de València, juntament amb la Universitat Politècnica de 
València, l’Associació d’Estudis Fallers i el Centre Unesco de València, 
participa en el projecte europeu CARNVAL, cofinançat pel programa 
EUROPA CREATIVA de la Unió Europea, i dóna suport a la candidatura de 
les falles per a la seua declaració com a patrimoni cultural immaterial de la 
Humanitat per la UNESCO. 
 
A continuació, el rector cedeix la paraula la vicerectora d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat perquè informe sobre la reunió de la CASUE. 
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La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que abans 
informarà sobre el programa Docentia. Indica que, des de la Unitat de 
Qualitat, s’ha contestat a les modificacions que ens demanava l’informe de 
l’AVAP, modificacions no de fons del document, sinó més bé, sobre el 
seguiment, les comissions i les garanties de procediment. Més 
específicament, el nomenament del Comité Permanent, la seua composició 
i la Comissió de Garantia. En els punts del nomenament del comité i la seua 
descripció de funcionament s’han basat en models que ja tenim, el 
president, els vocals i un representant que s’elegeix des de la Comissió de 
Professorat, un estudiant, elegit per l’Assemblea d’Estudiants i un 
representant sindical, elegit per la Mesa Negociadora.  
També ens demanaven la revisió i el seguiment d’avaluacions i hem 
presentat un programa d’estimul i millora del professorat que ho 
necessitara. Aquest programa es posarà en funcionament a partir del curs 
2016/17, i no tindria conseqüències per al professorat, ja que estaria en 
fase experimental.  
 
Respecte al reconeixement dels treball de fi de grau i de fi de màster, 
desde l’AVAP ens indiquen que tindrem que mantenir com a puntuació la 
participació en tribunals, però no la direcció, ja que es reconeix en POD. 
Anuncia que quan tinguam l’aprovació de l’AVAP, es lliurarà el document a 
tots els agents implicats.  
 
Pel que fa a la reunió de la Sectorial de la CRUE. Asuntos Académicos, que 
va tenir lloc ahir, van participar-hi també el vicerector d’Estudis de 
Postgrau i la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística. S’hi van 
tractar sobre dos punts claus: 

1. L’ordenació acadèmica (decret de creació de centres) i ordenació 
dels ensenyaments universitaris (3+2). S’hi va veure un informe 
sobre les PAU. 

2. Assumptes de professorat i taxa de reposició.  
 
Fa un breu resum sobre les conclusions i “desacords” al que s’hi va arribar. 
 
Pel que fa al decret de centres, recorda el darrer decret que el govern del 
PP va publicar sense informe de la CRUE. El decret on es van veure els 
problemes, sobre acreditació de centres i de titulacions. L’objectiu de la 
Sectorial de la CRUE. Asuntos Académicos, és enllestir un informe que es 
presentarà al nou govern sobre els problemes universitaris. En aquest 
moment, no hi ha interlocutor i es va proposar la creació d’un grup de 
treball que elaborarà un informe a la CRUE sobre temes d’organització dels 
ensenyaments universitaris i professorat, en concret la taxa de reposició. 
Sobre el decret de centres, els principals assumptes serien: requísits per a 
la creació de noves universitats, acreditació de títols i centres estrangers. 
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En relació a l’organització dels ensenyaments universitaris, la Universitat 
de Barcelona va presentar una proposta sobre el 3+1(graus de 180 
crèdits i máster de 60 crédits), amb el compromís de la Generalitat que les 
taxes del màster serien a preu de grau, la qual cosa significa menys diners 
a ingressar per part de les universitats i, per tant, cal preguntar-se qui 
finançarà la diferència. En presentar aquest model, s’hi va obrir un debat 
en el que cap universitat es va pronunciar a favor d’un model d’aquest 
tipus.  
 
Les intervencions de la resta d’universitats, majoritàriament, van ser 
contràries a modificar els estudis actuals. Les universitats més beligerants 
van ser les de Madrid i València.  
 
El primer punt va ser la sol·licitud de retirada del decret. Com ja s’ha dit, 
no tenim cap interlocutor per revisar el decret. Però mentrestant, es 
poden implantar graus de 180 crèdits.  
 
Altre assumpte va ser la verificació per part de les agències avaluadores.  
Hauria d’haver un protocol en vistes a que les actuacions de les diferents 
agències fóren coherents i l’aclariment del model que volem. Sembla que 
és un tema de model educatiu a valorar. 
 
La conclusió va ser elevar a la CRUE el debat que s’hi va tenir i concretar 
les popostes següents: Retirada del decret, revisió del decret i estudiar els 
requísits per a les titulacions i el protocol, per coherència, a exigir a les 
agències avaluadores.  
 
Les universitats catalanes van dir que hi havia un acord amb el govern de 
la Generalitat per a implantar títols de 180 crèdits, respectant la taxa del 
primer any de màster a nivell de grau. 
 
Pel que fa al professorat, s’hi va tractar el tema de les jubilacions en 
places vinculades. Es demanà que hi haguera acord entre universitat-
sanitat. 
 
Respecte de la taxa de reposició, es va acordar actualitzar els estudis 
sobre la taxa de reposició en quatre anys i, tenint en compte l’impacte que 
té en totes les universitats, especialment en universitats com la nostra, 
grans i amb un percentatge important de professorat que es jubila, 
l’objectiu va ser demanar al nou govern la retirada de la taxa de reposició.  
 
Finalment, també s’hi va plantejar la recuperació de l’antic estatut del 
professorat i que es comence a treballar a partir del document que hi 
havia.  
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La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística informa sobre la 
reunió de la CRUE-assumptes estudiantils (anterior RUNAE), sobre 
l’avaluació final del batxillerat. El nou decret d’accés i admissió indica que 
les universitats poden establir procediments d’admissió i, 
excepcionalment, proves d’admissió addicionals a l’avaluació final del 
batxillerat. Des de la CRUE-assumptes estudiantils, s’ha treballat molt per 
conéixer com serà l’avaluació final de batxillerat, que aquesta complira els 
requísits que actualment té la PAU, i permetre sel·leccionar el perfil de 
l’estudiant d’ingrès en cada titulació amb les ponderacions que s’obtenen 
en la fase específica.  
 
Indica que les universitats públiques valencianes sempre han estat d’acord 
en fer totes el mateix i el més simple possible.  
 
En aquests moments, és ja urgent conéixer com serà l’avaluació final de 
batxillerat, perquè les universitats tenen l’obligació de publicar els criteris 
d’admissió amb un any d’antelació. Per això, el 14 de març, hi hagué una 
reunió de treball CRUE-assumptes estudiantils, que va proposar a la CRUE 
demanar al Ministeri una moratòria perquè puguem continuar un any més 
amb les PAU. El ministre va contestar negativament, ja que hi ha obligació 
de complir la Lomque, però va convocar al president de la CRUE. S’hi va 
decidir crear un grup de treball entre el MEC i CRUE i, finalment, es va 
anunciar la publicació d’un reial decret que regule unes normes genèriques 
de l’avaluació final del batxiller que permetan que cada comunitat 
autònoma ajuste aquesta avaluació perquè siga el més semblant possible a 
l’actual PAU i permeta que totes les comunitats i totes les universitats 
tinguen un sistema de reconeixement mutu de resultats.  
 
Punt 3. Nomenament, si escau, de membre de la Fundació General de la 
Universitat de València.  
 
El rector presenta l’assumpte i indica que cal substituir a Daniel González 
Serisola, anterior delegat del rector per a estudiants que formava part de 
la Fundació General. Proposa a l’actual delegat, Jordi Caparrós Gutiérrez.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta. S’obté el resultat següent: 37 
vots a favor, 6 vots en blanc.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 69/2016. “Elegir Jordi Caparrós Gutiérrez, 
delegat del rector per als estudiants,  per formar part del 
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Patronat de la Fundació General de la Universitat de 
València”. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de l’oferta pública d’ocupació de PDI, 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. Afegeix que aquesta oferta respon exclusivament a la taxa de 
reposició.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (43 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 70/2016. “Prendre l’acord que s’adjunta com 
annex, respecte de l’oferta d’ocupació pública de la 
Universitat de València per a l’any 2016, relativa a places 
dels cossos docents universitaris, de professorat contractat 
doctor i d’investigador doctor/investigadora doctora”. 
Annex I. 
 

Punt 5. Revisió, si escau, de plantilla de PDI.  
 
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 de 21 d’abril va aprovar aquesta 
proposta per unanimitat. Pel que fa als criteris per a la revisió de places 
vacants, s’amortitza la plaça vacant existent o generada aquest curs per 
jubilació, si l’àrea de coneixement té un superàvit estructural docent 
superior al 5% de l’OCA assignada, i es revisa per a mantenir la vacant o 
transformar-la en una plaça d’ajudant doctor, en el cas que l’àrea de 
coneixement presente dèficit en el balanç docent estructural o si el 
superàvit estructural és inferior o igual al 5% de l’OCA. Com a criteri 
complementari, es té en compte el percentatge de persones majors de 60 
anys i el nombre d’ajudants doctors de l’àrea de coneixement. En general, 
s’ha procurat mantenir la proposta del departament i, a més a més, s’ha 
fet l’esforç d’assignar una plaça d’ajudant doctor als departaments amb 
més dèficit, emprant el remanent de les amortitzacions. 
 
A continuació, fa menció a una situació especial del departament d’Història 
Medieval–Història de l’Art. A l’àrea d’Història Medieval li correspon, per 
jubilació, una plaça d’ajudant doctor i el departament d’Història de l’Art va 
sol·licitar el canvi d’àrea d’un professor a Història Medieval, canvi d’àrea 
que va ser informat per la Comissió de Professorat desfavorablement, 
donat que deixava al seu departament amb un dèficit major i anava a un 
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altre amb superàvit. El que és demana és la permuta de la plaça d’ajudant 
doctor que es genera en Història Medieval pel canvi d’àrea des d’Història 
de l’Art a Història Medieval. Aquesta proposta va ser informada 
favorablement per la comissió de Professorat. Atès que no genera 
desequilibri entre les dues àrees de coneixement. 
 
Hi ha departaments que tenen diverses places sense cobrir. El que primer 
cal fer és cobrir-les i fins aleshores, no es podran assignar noves places. 
Tot això implica un esforç econòmic important i de recursos. Opina que 
hem de ser responsables a l’hora de calcular les necessitats docents, de 
forma que els departaments no poden fer contractacions que no siguen 
absolutament necessàries. Si apostem per dotar places d’ajudants doctors, 
hem de ser coherents en analitzar els recursos docents i contractar el que 
cal. Enguany, s’ha triplicat la lectura de tesis doctorals i anuncia que 
proposarà un reconeixement gradual de les reduccions docents que 
generen al professorat que ha dirigit tesis doctorals, donat que l’impacte 
econòmic i de contractacions que es derivaria del reconeixement, tal com 
està regulat, seria inassumible. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que la pedagogia que s’ha fet, des 
del Vicerectorat, ha tingut resultats positius, ja que no té sentit el fet de 
mantenir vacants sobre el paper. Insisteix que, respecte de les places que 
es mantenen com a vacants, encara que es presenten situacions diferents, 
continua havent una tendència a mantenir algunes places “per si de cas”, i 
això genera una via alternativa de promoció. Opina que els comportaments 
estratègics que poden haver-hi, s’haurien d’eliminar, ja que no és bo 
mantenir vacants per a crear places d’associats.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (44 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 71/2016. “Aprovar la revisió de plantilla del 
personal docent i investigador que s’adjunta com a 
annex”. Annex II. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de sol·licituds de canvi d’àrea de 
coneixement i de centre.  
 
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. En primer lloc, presenta les sol·licituds de canvi d’àrea de 
coneixement que són desestimatòries.  Anuncia que s’estudiarà, de nou, la 
normativa per a buscar fòrmules que no perjudiquen al professorat 
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contractat interí i la seua possibilitat de sol·licitar canvi d’àrea de 
coneixement.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret presenta una modificació a la proposta de 
resolució sobre la sol·licitud del professor Jaime Castelló, que és 
acceptada. 
 
Se sotmeten a votació les propostes. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (44 vots a favor), es  prenen els acords següents: 
 

ACGUV 72/2016. “Desestimar la sol·licitud de canvi 
d’àrea de coneixement, del professor Jaime Castelló 
Moreno, d’acord amb la resolució que s’adjunta com a 
annex”. Annex III. 

 
ACGUV 73/2016. “Desestimar la sol·licitud de canvi 
d’àrea de coneixement, del professor Juan Gómez 
Sanchis, d’acord amb la resolució que s’adjunta com a 
annex”. Annex IV. 

 
A continuació la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta 
la sol·licitud de canvi d’adscripció a centre i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Afegeix que aquesta sol·licitud compleix els requisits i s’ajusta a la 
normativa. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 74/2016. “Aprovar la sol·licitud de la professora 
Mª Consuelo Burguete López, de canvi d’adscripció de la 
Facultat de Medicina i Odontologia a la Facultat de 
Farmàcia”. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de l’oferta de màster del curs acadèmic 
2016-2017. 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Indica que, per iniciativa de la 
vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat es constituirà una 
comissió que estudiarà en profunditat la propera oferta en 
corresponsabilitat amb el Vicerectorat d’Estudis de Postgrau i es deu 
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pensar també sobre la internacionalitat dels màsters i la seua visibilitat, 
incloent les xarxes socials. 
 
Es proposa una oferta dividida en dues parts, una proposta, informada 
favorablement per la Comissió d’Estudis de Postgrau, tret dels màster 
universitaris en Dret Administratiu i de l’Administració Pública i en Història 
de la Formació del Món Occidental, condicionats a que s’aporte una major 
justificació i una altra, de màsters de nova implantació. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història indica que per qüestions 
relacionades amb imprevistos no va poder assistir a la Comissió d’Estudis 
de Postgrau. Es refereix al màster universitari en Història de la Formació 
del Món Occidental. Indica que ja s’ha rectificat la ratio i és un màster que 
porta dos anys implantat i ha complit amb el requísit del nombre de 
matriculats, però amb els criteris actuals li falta un estudiant. És un màster 
de centre. L’ANECA no li donava el vistiplau, però entèn que la previsió de 
futur serà millor i que els departaments implicats tenen superàvit. Afegeix 
que s’acredita l’any proper.  
 
La degana de la Facultat de Dret felicita l’esforç del vicerector, però 
demana una política clara sobre els màsters universitaris. Pel que fa al 
màster universitari de Dret Administratiu i de l’Administració Pública, és un 
màster de departament i el compromís és que si no passa a 60 crèdits, el 
proper any no s’ofertarà. 
 
A continuació el vicerector d’Estudis de Postgrau indica que a la Comissió 
de Postgrau també es va plantejar el tema dels màsters universitaris que 
s’implanten per primera vegada i els que estan enllestits per a acreditar-se, 
como ara el màster universitari en Química. Demana als degans i deganes 
dels centres implicats que manifesten les seues opinions i també demana 
que els màsters que siguen de departaments, s’informen pel centre 
corresponent. Opina que no s’han d’acceptar màsters amb informe de 
viabilitat negatiu, tret que siguen estratègics. En aquesta situació hi ha 
diversos màsters. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Química agraeix la possibilitat de poder implantar 
un màster universitari com el MU en Química, que és l’únic que presenta el 
centre de caràcter generalista i integrador. Té dos itineraris. A més, té la 
vessant professional, ja que prepara als estudiants en fonaments de 
l’empresa. Els altres màsters del centre són altament especialitzats. 
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Demana que s’aposte per la seua implantació i afegeix que l’ANECA ho ha 
informat favorablement. 
 
La degana de la Facultat de Dret intervé respecte del màster universitari 
en Dret Constitucional. Indica que és semipresencial i no hi ha cap 
problema en la seua impartició. És un màster estratègic per al 
departament. 
 
Pel que fa al màster en Garanties Penals i Delictes Socioeconòmics és 
estratègic per a la Universitat i desperta molt d’interès i demanda. 
 
Sent les 10’30 hores, la degana de la Facultat de Dret s’absenta de la 
sessió i la substitueix la vicedegana de la Facultat de Dret.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia intervé respecte del màster 
universitari en Infermeria Oncològica que té informe de viabilitat negatiu. 
Aquest màster no va superar l’acreditació i ara presenten una nova 
proposta. És estratègic, ja que és específic en Infermeria, permet l’accés al 
doctorat i sol·licita que s’incorpore als màsters estratègics. Finalment 
indica que faran l’esforç addicional que siga necessari. 
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia agraeix al vicerector la visió de canvi 
en el tema dels màsters. Indica que els estudis de Fisioteràpia, pel 1983, 
van ser pioners en tota Espanya, el màster en Recuperació Funcional en 
Fisioteràpia, que es pretèn posar en funcionament és pioner i compta amb 
tres itineraris. Té el suport del Col·legi Oficial de Fisioterapèutes 
d’Espanya i no entra en conflicte amb cap altre màster. Aquesta novetat 
és l’estratègia i, a més, segons el pla d’estudis, l’objectiu és captar 
estudiants mitjançant una oferta de qualitat i tot això ho compleix aquest 
màster. Per això és estratègic i demana el vot favorable.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria demana el vot 
favorable per al màster universitari en Ciència de Dades. Indica que no 
planteja cap problema. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Sociales insisteix a la necessitat 
d’ordenar el procés d’oferta de forma més raonable. Opina que s’ha 
d’abordar l’oferta d’acord amb els recursos que tenim. Els compromisos 
que s’adopten han de quedar reflectits per escrit i, pel que fa a l’oferta de 
màsters universitaris de nova implantació, tots són de centres i així ha de 
ser perquè això li atorga coherència i es pot fer una planificació eficient. 
Dóna suport a la proposta, sent conscient de les limitacions i amb totes 
les precaucions manifestades. 
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (37 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 75/2016. “Aprovar l’oferta de màster 
universitaris, corresponent al curs acadèmic 2016-2017, 
que s’adjunta com a annex”. Annex V. 

 
Punt 8. Concessió de premis extraordinaris de màster, curs 2014/2015. 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (36 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 
 

ACGUV 76/2016. “Concedir premi extraordinari de 
màster, corresponent al curs acadèmic 2014-2015, als 
alumnes proposats següents: 
 
 

 
Codi 

Titulació 
Titulació de Màster 

Universitari  
ALUMNAT PROPOSAT PER AL PREMI 

EXTRAORDINARI 

2192 ACCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA NATHALIA SALOMÉ CARVAJAL RUIZ 

2115 ADVOCACIA 

LAURA SUÑEN VALIENTE 

DAVID DORIA MONTAGUD 

CAROLINA FERNÁNDEZ ORTÍ 

2142 APROXIMACIONS MOLECULARS EN 
CIÈNCIES DE LA SALUT  LAIA CAÑES ESTEVE 

2144 AQÜICULTURA MARÍA AMPARO COMECHE SANZ 

2143 ARQUEOLOGIA DIANA PEREZ PIA 

2146 ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC JOSE ANGEL CANO MATEU 

2071 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA  A LA 
DEPENDÈNCIA EMILIA AGUILAR RUBIO 

2170 BENESTAR SOCIAL ELENA MATAMALA ZAMARRO 

2002 BIOESTADÍSTICA JOAQUÍN MARTÍNEZ MINAYA 

2148 BIODIVERSITAT: CONSERVACIÓ Y 
EVOLUCIÓ 

JOSE VICENTE PEREZ SANTA RITA 

AITOR NAVARRO DÍAZ 

2116 BIOINFORMÀTICA ALEJANDRO JESÚS CANOSA VALLS 
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Codi 
Titulació 

Titulació de Màster 
Universitari  

ALUMNAT PROPOSAT PER AL PREMI 
EXTRAORDINARI 

2131 BIOTECNOLOGIA DE LA 
REPRODUCCIÓ HUMANA ASISTIDA 

NURIA LÓPEZ PÉREZ 

Mª. ARÁNZAZU BOSCH VILLEGAS 

2090 CIÈNCIES ACTUARIALS I 
FINANCERES 

MIGUEL ROMO GARCÍA 

2006 CIÈNCIES ODONTOLÒGIQUES LETICIA MARÍA BAGÁN DEBÓN 

2165 COMPTABILITAT, AUDITORIA I 
CONTROL DE GESTIÓ 

SILVIA MARTINEZ SALES 

ELIAS DOSITEO GARCÍA JIMÉNEZ 

2139 CONTAMINACIÓ i TOXICOLOGIA MARÍA RICO ALVARIÑO 

2149 CONTINGUTS I FORMATS 
AUDIOVISUALS DÉBORA TOMÁS VILLENA 

2107 COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT BÁRBARA ESPLUGUES CEBRIAN 

2132 CREACIÓ I GESTIÓ D' EMPRESES 
INNOVADORES ALEKSANDRA STASZYNSKA 

2118 CRIMINOLOGIA I SEGURETAT MARÍA JOSÉ GALVIS DOMENECH 

2094 DIRECCIÓ D'EMPRESES. MBA CRISTINA NAPPI 

2179 DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L' 
ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT MARÍA HUERTAS GONZÁLEZ SERRANO 

2126 DIRECCIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS 
HUMANS SEBASTIÁN RODRÍGUEZ SAMBLAS 

2135 DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL 
TURISME REBECCA MAURER 

2005 DRET ADMINISTRATIU I DE L' 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA RAQUEL SOLER ESTEVE 

2128 DRET DE L´EMPRESA. ASSESORIA 
MERCANTIL, LABORAL I FISCAL  

ANTONIO PEDRO ARANDA 

ALEXANDRE VICENT RUIZ FEASES 

2104 DRET, EMPRESA I JUSTÍCIA  GEORGIANA MIRUNA POPA 

2025 DRETS HUMANS, DEMOCRÀCIA I 
JUSTICIA  INTERNACIONAL DAVID MORANO GONZALEZ 

2147 DRETS HUMANS, PAU I 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE LUIS GÓMEZ DE MEMBRILLERA DESANTES 

2130 DRET I VIOLÈNCIA DE GÈNERE GONZALO VIVES ZAPATER 

2202 ECONOMIA NOEMÍ HERRANZ ZARZOSO 

2127 ECONOMIA SOCIAL JAVIER ALEJANDRO VALENZUELA 
AGUILAR 

2091 EDUCACIÓ ESPECIAL 

EVA HERRAIZ LLONGO 

DAVID PEREZ MOLINA 

CARLOS LAPEÑA ANDRES 
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Codi 
Titulació 

Titulació de Màster 
Universitari  

ALUMNAT PROPOSAT PER AL PREMI 
EXTRAORDINARI 

2108 ENGINYERIA AMBIENTAL REBECCA SERNA GARCÍA 

2047 ENGINYERIA BIOMÈDICA CARLOS ANTONIO BENALCÁZAR PARRA 

2173 ENGINYERIA ELECTRÒNICA JUAN JOSÉ SORLÍ CASTELLÓ 

2182 ENGINYERIA DE SERVICIS I 
APLICACIONS WEB JOSEP PLÁ CLIMENT 

2111 ERASMUS MUNDUS EN 
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO TAMARI KELENJERIDZE 

2193 
ERASMUS MUNDUS EN QUÍMICA 
TEÒRICA I MODELITZACIÓ 
COMPUTACIONAL 

MEILANI KURNIAWATI WIBOWO 

2119 ESPECIALITZACIÓ E INTERVENCIÓ 
LOGOPÉDICA ÁGATA LORENZO CORDERO 

2010 ESTRATEGIA D´ EMPRESA MARTA AMPARO RIERA ESTEVE 

2196 ESTUDIS ANGLESOS AVANÇATS IRENE LULL CEREZO 

2065 ESTUDIS INTERNACIONALS DE LA 
UNIÓ EUROPEA PABLO CAÑETE BLANCO 

2080 ESTUDIS HISPÀNICS AVANÇATS: 
APLICACIONS I INVESTIGACIÓ 

MARÍA TERESA  DE JESÚS DONDERIS 
DEVÍS 

2136 ÉTICA Y DEMOCRACIA GISELA ADRIANA HURTADO REGALADO 

 
Codi 

Titulació 
Titulació de Màster 

Universitari  
ALUMNAT PROPOSAT PER AL PREMI 

EXTRAORDINARI 

2180 EUROMEDITERRANI EN 
NEUROCIÈNCIES I BIOTECNOLOGIA ALBA GUIJARRO BELMAR 

2195 FINANCES CORPORATIVES DAVID VIDAL TOMÁS 

2150 FISICA AVANÇADA 
ALEJANDRO SEGARRA TAMARIT 

HÉCTOR GISBERT MULLOR 

2140 FÍSICA MÈDICA SANDRA OLIVER GIL 

2141 FISIOLOGIA DANIEL FOCHI FERRER MÁS 

2152 FISIOTERÀPIA DE LOS PROCESOS 
D´ENVELLIMENT NOEMÍ MORENO SEGURA 

2153 GÈNERE I POLITIQUES DE 
IGUALTAT EVELINA ARGURIO 

2155 GESTIÓ CULTURAL LUIS BLANCO DOMINGUEZ 

2154 GESTIÓ DE LA QUALITAT ILSE STEFANÍA LUGO CUAN 

2120 GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS MIQUEL SANCHIS TOMAS 

2015 HISTÒRIA DE LA CIENCIA I 
COMUNICACIÓ CIENTÍFICA SILVIA PÉREZ CRIADO 
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Codi 
Titulació 

Titulació de Màster 
Universitari  

ALUMNAT PROPOSAT PER AL PREMI 
EXTRAORDINARI 

2044 HISTÒRIA CONTEMPORÀNEA JOSEP ESCRIG ROSA 

2121 HISTÒRIA DE LA FORMACIÓ DEL 
MÓN OCCIDENTAL 

GUILLERMO RAFAEL CHISMOL MUÑOZ-
CARAVACA 

2014 HISTÒRIA DE L´ARTE I CULTURA 
VISUAL ESTHER PARPAL CABANES 

2163 
HISTÒRIA I IDENTITATS 
HISPÀNIQUES EN EL MEDITERRANI 
OCCIDENTAL 

VICENTE ESCRIVA SALVADOR 

2197 
HISTÒRIA I IDENTITAS EN EL 
MEDITERRANI OCCIDENTAL 
(SEGLES XV-XIX) 

XAVIER BELTRÁN ALBERT 

2064 INFERMERIA ONCOLÒGICA EVA MARÍA RUEDA GARCÍA 

2181 
INTERCULTURALITAT, 
COMUNICACIÓ I ESTUDIS 
EUROPEUS 

JORDI REVERT GOMIS 

2048 INTERNACIONAL EN MIGRACIONS BIANKA VALKOVICOVA 

2166 INTERNACIONALITZACIÓ 
ECONÒMICA VILIYANA VENCISLAVOVA TASHKOVA 

2151 INTERVENCIÓ PSICOLOGICA EN 
ÁMBITS SOCIALS AIDA SORIANO RIPOLL 

2137 INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA ISABEL SAN MARTIN MOLINA 

2157 INVESTIGACIÓ DIDÀCTIQUES 
ESPECÍFIQUES 

RAQUEL OREIRO REY 

DAFNE GARCÍA DURÁ 

2016 INVESTIGACIÓ EN LENGÜES I 
LITERATURES ANDREA SANCHEZ I BERNET 

2156 
INVESTIGACIÓ EN BIOLOGIA 
MOLECULAR, CEL.LULAR I 
GENÈTICA 

CRISTINA SOLANA MANRIQUE 

2178 
INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ EN 
CIÈNCIES DE L´ACTIVITAT FÍSICA I 
L´ESPORT 

IRENE JIMENEZ PEREZ 

2138 INVESTIGACIÓ I US RACIONAL DEL 
MEDICAMENT ANA MONSERRAT MARTÍNEZ 

2183 INVESTIGACIÓ MATEMÀTICA SERGIO LOPEZ UREÑA 

2096 
INVESTIGACIÓ, TRACTAMENT I 
PATOLOGIES ASSOCIEADES EN 
DROGODEPENDÈNCIES 

CARMEN FERRER PÉREZ 

2038 MALALTIES PARASITÀRIES 
TROPICALS MARTA REGUERA GÓMEZ 

2114 MÀRQUETING I INVESTIGACIÓ DE LAURA VILLANUEVA MURCIANO 
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Codi 
Titulació 

Titulació de Màster 
Universitari  

ALUMNAT PROPOSAT PER AL PREMI 
EXTRAORDINARI 

MERCATS MIHAELA SIMONA MOISE 

2122 MEDIACIÓ, ARBITRATGE I GESTIÓ 
DE CONFLCITES EN DRET PRIVAT PILAR NAGORE LACASA 

2049 NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA 
MOLECULAR SAMUEL MAÑAS VALERO 

2074 NEUROCIÈNCIES BÁSIQUES I 
APLICADES SERGIO MOLINA RODRIGUEZ 

2185 

NEUROCIÈNCIES COGNITIVA I  
NECESSITATS EDUCATIVES 
ESPECÍFIQUES DE SUPORT 
EDUCATIU 

INMACULADA CARLOS ARENAS 

2194 NUTRICIÓ PERSONALITZADA I 
COMUNITÀRIA 

LIZETH CAROLINA NAVARRETE SALAZAR 

CONSUELO TARRASO BARBER 

2175 OPTOMETRIA AVANÇADA I 
CIÈNCIES DE LA VISIÓ EDOUARD MARIE CONS LAFOSSE 

2203 POLÍTICA ECONÒMICA I ECONOMIA 
PÚBLICA MARINA LLAVADOR ANCHETA 

2158 PATRIMONI CULTURAL BLAI JOSEP SERVER SERVER 

2159 PENSAMENT FILOSÒFIC 
CONTEMPORANI CHRISTIAN LOPEZ MAS 

2160 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ 
PROCESSOS EMPRESARIALS BARBARA AVILES CHAVEZ 

2095 POLITICA, GESTIÓ I DIRECCIÓ EN 
ORGANITZACIONS EDUCATIVES Mª. ISABEL PARDO BALDOVI 

2161 PREVENCIÓ  DE RISCOS LABORALS MARTA LLORCA PELLICER 

2024 PROFESSOR EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA 

NURIA ALVARO MORA 

NURIA BENAVENT ESTEVE 

GAEL GUILLAUME LESCOT 

DIEGO GARCÍA MONTEAGUDO 

JAVIER MONFORTE ALARCON 

JOSEP AITOR SORNI LASERNA 

NURIA BENAVENT BATALLER 

ARANTZA VALLS MANZANA 

CARMEN CARBALLO PRIETO 

ANDREA TORRES SAIZ 

VICTOR BISQUERT FERRER 

ATALIA YOLANDA GALBIS FUENTES 

ARTURO CASTILLO NAVARRO 
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Codi 
Titulació 

Titulació de Màster 
Universitari  

ALUMNAT PROPOSAT PER AL PREMI 
EXTRAORDINARI 

EMPAR VAÑÓ ASENSIO 

TANYA PAGUAY CANO 

2191 PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA 

MIGUEL BELLOSTA BATALLA 

ANNA LLORCA MESTRE 

RAQUEL UBEDA CANO 

SANDRA ARNAEZ SAMPEDRO 

LAURA BADENES RIBERA 

ANA ORDOÑEZ LOPEZ 

2187 PSICOGERONTOLOGÍA OSCAR FERNANDO GARCÍA BUELGA 

2110 
PSICOLOGIA DEL TREBALL, DE LES 
ORGANITZACIONS I DELS 
RECURSOS HUMANS 

TOBIAS HAUTH 

2105 PSICOLOGIA I PSICOPATOLOGIA 
PERINATAL I INFANTIL GEMMA RUIZ PÉREZ 

2093 PSICOPEDAGOGIA ALBA RUBIO PEÑARRUBIA 

2021 QUALITAT I SEGURETAT 
ALIMENTÀRIA 

GABRIEL LÓPEZ GARCÍA 

PAULA PEÑA MURGUI 

2164 QUÍMICA ORGÀNICA 
EXPERIMENTAL I INDUSTRIAL FERNANDO RABASA ALCAÑIZ 

2190 QUÍMICA SOSTENIBLE JOAQUÍN MARTINEZ ORTIGOSA 

2109 TÈCNIQUES EXPERIMENTALS EN 
QUÍMICA SOFIA RODRIGUEZ SOJO 

2001 TÈCNIQUES PER A  LA GESTIÓ DEL 
MEDI AMBIENT I EL TERRITORI FELIX FAJARDO MAGRANER 

2162 TELEDETECCIÓ JOSÉ GOMIS CEBOLLA 

2055 TRADUCCIÓ CREATIVA I 
HUMANÍSTICA 

BEATRIZ REVERTER OLIVER 

MIGUEL ÁNGEL JORDÁN ENAMORADO 
 
Punt 9. Modificacio, si escau, dels Estatuts del Consorcio Espacial 
Valenciano Val Space Consortium (VSC). 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Cientifica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Aquest Consorci s’adscriu a la Generalitat Valenciana.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unnanimitat (33 vots a favor), es pren l’acord següent:  

 
ACGUV 77/2016. “Aprovar la modificació dels Estatuts 
del Consorcio Espacial Valenciano Val Space Consortium 
(VSC), que s’adjunta com a annex”. Annex VI. 

 
Punt 10. Proposta de creació, si escau, de l’Institut de Biologia Integrativa 
de Sistemes (I2sysBio), com a centre mixte Universitat de València-CSIC. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Afegeix que no 
s’ha presentat cap al·legació en el període d’informació pública.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 78/2016. “Informar favorablement sobre la 
creació de l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes 
(I2sysBio), com a centre mixte entre l’Agència Estatal 
Consell Superior d’Investigacions Científiques i la  
Universitat de València, l’expedient del  qual s’adjunta 
com a annex”.  Annex VI. 

 
Punt 11. Autorització, si escau, per a la signatura de contractes de 
llicència de dret de propietat industrial i intel·lectual, d’ús de marca CECT i 
de Tecnologia (programari i hardware). 
 
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.  
 
El president de la Junta de PDI indica que, pel que fa al contracte de 
tecnologia, sembla que l’empresa té relació amb defensa i seguretat.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica contesta que la utilitat 
d’aquesta tecnologia és la mobilitat peatonal i la monotorització.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria afegeix que 
l’objectiu és detectar vehicles de gran velocitat i per als peatons. 
 
Se sotmeten a votació les propostes. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (35 vots a favor), es prenen els acords següents: 
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ACGUV 79/2016.  
“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 no 
invasivas de monitorización de dispositivos Bluetooth y 
Wifi”, 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 VII. 

 
ACGUV 80/2016. “Aprovar la signatura del conveni de 
llicència de marca entre The Company Sigma-Aldrich 
International GMBH i la Universitat de València. Estudi 
General, per a la distribució de ceps de la Col·lecció 
Espanyola de Cultius Tipus, el text del qual s’adjunta com 
a annex”. Annex VIII. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de proposta de comptes anuals de la UVEG, 
2015. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. La Comissió Econòmica ha 
informat favorablement els comptes i també ho ha tractat la Comissió 
Econòmica del Consell Social.  
 
Afegeix que la Universitat deu menys diners i també ens deuen menys 
diners. Paguem cada vegada millor i els nostres terminis de pagament als 
proveïdors són més curts. Hi ha previsió de pagar la nòmina d’abril el 
proper divendres, juntament amb el 50% de la paga extraordinària del 
2012. 
 
Indica que la Universitat de València és una font fiable i consistent perquè 
estem en consonància amb les estimacions anuals. De fet, els ingressos 
tenen una execució lleugerament superior al 100%, són acurats i 
reflecteixen la realitat prevista, tenint en compte que la Generalitat 
Valenciana ens està ajudant. Aquesta fiabilitat ha de trasllardar-se als 
resultats.  
 
Els pressupostos de 2015 es tanquen amb superàvit pressupostari basat 
en la solidesa de la documentació. No hi ha factures sense cobertura 
pressupostària. A més a més, es posa de manifest el rigor i la capacitat de 
gestió, respecte de la contenció de la despesa en matèria de personal i 
funcionament ordinari.  
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 26 D’ABRIL DE 2016. 
 

-24- 

Estem en un període de tranquil·litat, però el segon trimestre no serà tan 
benèvol. Fins que no se solvente l’infrafinançament que tenim, tindrem 
problemes en el 2017 i l’obligació de fer ajusts pressupostaris la qual cosa 
ens portarà a situacions de dificultat pressupostària en vistes al cap d’any. 
 
Proposa que anem en la línia d’actuació del 2014 i així en el 2017 tindrem 
la previsió dels comptes sanejats. 
 
Per tant, els arguments que s’han emprat són: comptes fiables i 
consistents, comptes coherents i responsables de la situació econòmica 
amb l’objectiu de tractar de millorar la situació de sanejament. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 81/2016. “Aprovar la proposta de comptes anuals 
de la Universitat de València, corresponents a l’exercici 
econòmic de 2015, que s’adjunten com a annex”. Annex 
IX. 

 
A continuació, el rector proposa el vicerector d’Eonomia i Infraestructures 
que es tracten conjuntament els punt de l’ordre del dia 13, 14, 15 i 16. 
 
Punt 13. Aprovació, si escau, de la distribució de crèdits per a 
funcionament ordinari de centres, departaments i instituts universitaris per 
al 2016. 
Punt 14. Aprovació, si escau, de criteris d’assignació dels crèdits de 
funcionament ordinari de departaments que es fusionen a l’1 de maig de 
2016. 
Punt 15. Aprovació, si escau, de partida pressupostària per a l’aduisició 
d’equipament per a laboratoris docents i normes de gestió per al 2016. 
Punt 16. Aprovació, si escau, de partida pressupostària corresponent als 
recursos de suport a la docència, per al 2016. 
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures presenta els assumptes 
conjuntament 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 82/2016. “Aprovar la distribució de crèdits per a 
funcionament ordinari de centres, departaments i instituts 
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universitaris, corresponent al 2016, que s’adjunta com a 
annex”. Annex X. 
 
ACGUV 83/2016. “Aprovar els criteris d’assignació dels 
crèdits de funcionament ordinari de departaments que es 
fusionen amb data d’1 de maig de 2016, que s’adjunten 
com a annex”. Annex XI. 
 
ACGUV 84/2016. “Aprovar la distribució de la partida 
pressupostària per a l’adquisició d’equipament per a 
laboratoris docents en l’exercici 2016 i normes de gestió, 
que s’adjunten com a annex”. Annex XII. 
 
ACGUV 85/2016. “Aprovar la distribució de la partida 
pressupostària corresponent als recursos de suport a la 
docència per a l’exercici econòmic 2016, que s’adjunta 
com a annex”.  Annex XIII. 
 

Punt 17. Aprovació, si escau, de la proposta de preus públics del 
C.M.Rector Peset, per al curs 2016/2017. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 86/2016. “Proposar al Consell Social l’aprovació 
dels preus públics d’allotjament al Col·legi Major Rector 
Peset, per al curs acadèmic 2016-2017, que s’adjunten com 
a annex”. Annex XIV. 

 
Punt 18. Adhesió, si escau, de la Universitat de València a la xarxa Grup 
Compostela d’Universitats.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Afegeix que forma 
part de la política internacional de la nostra Universitat el fet d’estar 
presents en grups potents de mobilitat i en xarxes i iniciatives vinculades a 
projectes europeus, com ara la Red Utrech i el Grup Compostela. L’atractiu 
és qui conforma aquest grup i que ens obre possibilitats per a aprofondir 
en les relacions que ja tenim. Demana el vot favorable per a adherir-nos a 
aquesta xarxa. 
 
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 87/2016. “Aprovar l’adhesió de la Universitat de 
València a la xarxa Grup Compostela d’Universitats, 
l’informe de la qual s’adjunta com a annex”. Annex XV. 

 
Punt 19. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta sis propostes de 
convenis marc i dues propostes de convenis amb la finalitat de crear 
càtedres institucionals i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual. Afegeix que la política de càtedres està en un moment molt 
especial perquè s’ha aconseguit un major reforçament en la gestió i un  
plantejament sobre una nova política en alguns àmbits. Està elaborant un 
informe per a proposar alguns canvis al Consell de Govern com ara, una 
millora de les bases de dades i de les pàgines web. També s’està fent una 
memòria anual de càtedres, que vinculen a directors i institucions que es 
presentarà en una trobada per l’octubre o novembre de 2016. Finalment, 
es posa a disposició dels membres del Consell de Govern per aclarir 
qualsevol dubte.  
 
A continuació el vicerector de Cultura i Igualtat, el vicerector d’Estudis de 
Postgrau, la secretària general, la vicerectora d’investigació i Política 
Científica i el Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa 
presenten les propostes de conveni, corresponents a la seua àrea de 
treball i fan referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
Universitat de València. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Fuensanta Doménech intervé respecte del conveni específic amb les cinc 
universitats valencianes sobre tecnologia i informàtica, per afegir que es 
tracta del funcionament electrònic d’òrgans col·legiats, que constitueix el 
desenvolupament d’una aplicació única per a totes les universitats 
valencianes per a la gestió d’ordres del dia, convocatòries, certificacions i 
gestió d’actes. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials intervé respecte de les catèdres 
institucionals. Li sembla molt adequat el plantejat pel vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació, ja que la informació ha de ser correcta i 
acurada perquè és institucional. Aquest tipus de càtedres han de servir per 
a mobilitzar els recursos i fer confluir diferents iniciatives. Es refereix a la 
càtedra del Servef i manifesta que la Facultat està molt interessada en 
formar part de la iniciativa.  
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Francisco Alonso intervé com a director de càtedra i coneixedor del procès 
i felicita el vicerector per la dificultat de la seua tasca. 
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació dóna les gràcies als 
intervinents. Fa dos anys que el rector li encomanà aquesta tasca i cada 
vegada està més satisfet, ja que opina que és una política important de 
comunicació i institucionalització. L’inici del procès de creació d’una 
càtedra és, en primer lloc, contactar amb els centres implicats, signar el 
conveni i desprès obrir-lo a tota la comunitat universitària. Prendrà en 
consideració els suggeriments que s’han fet. Finalment indica que tenim 
40 càtedres i totes estan en el web de la Universitat de València.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 88/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Hankyong National 
University (Korea del Sud) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex XVI. 

 
ACGUV 89/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat dels Sants Cirili 
i Metodi (Skopje, Macedonia) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex XVII. 

 
ACGUV 90/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidade Estadual de 
Campinas (Brasil) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex”.  Annex 
XVIII. 

 
ACGUV 91/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la University of  Ostrava 
(República Txeca) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex 
XIX. 

 
ACGUV 92/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat de Sant 
Petesburg (Federació Russa) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex XX. 
 
ACGUV 93/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat de Teheran 
(Iran) i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com a annex”. Annex XXI. 
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ACGUV 94/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
cooperació entre la Universidad de Concepcion de Chile i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
reconeixement del grup d’investigació en polítiques de 
benestar social UdeC  de la Universidad de Concepción, 
com a unitat associada a l’Institut Universitari de 
Polibenestar de la Universitat de València, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XXII. 
 
ACGUV 95/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Generalitat Valecnciana, mitjançant 
la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i 
la Universitat de València. Estudi General, per a la posada 
en marxa de la càtedra de Pilota Valenciana, el text del 
qual s’adjunta com a annex”. Annex XXIII. 
 
ACGUV 96/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball i la Universitat de 
València. Estudi General, per a la creació de la càtedra 
Innovació Servef-Universitat, el text del qual s’adjunta 
com a annex ”. Annex XXIV. 
 
ACGUV 97/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col.laboració entre Acció Cultural del País Valencià i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XXV. 
 
ACGUV 98/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col.laboració entre l’Ajuntament de València, mitjançant 
la Regidoria de Juventut  i la Universitat de València. 
Estudi General,  en la realització del programa d’ajudes 
emergents a projectes de creativitat, innovació i inclusió 
sociocultural de la Universitat de València, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XXVI. 
 
ACGUV 99/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col.laboració entre Generalitat Valenciana, i la Universitat 
de València. Estudi General,  per a impulsar la creació de 
la xarxa de Museus de Paleontologia de la Comunitat 
Valenciana, el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex XXVII. 
 
ACGUV 100/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col.laboració entre les set universitats valencianes de la 
Comissió Autonòmica de l’esport universitari (CADU)  i la 
Fundació Trinidad Alfonso, per a la promoció de l’esport 
universitari, el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex XXVIII. 
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ACGUV 101/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic entre el Col·legi Oficial de Químics, la Fundació 
Universitat-Empresa de València i la Universitat de 
València. Estudi General, per al desenvolupament del 
màster universitari en Química,  el text del qual s’adjunta 
com a annex”. Annex XXIX. 
 
ACGUV 102/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Università di Palermo i la Universitat 
de València. Estudi General  per a l’establiment del 
programa de doble titulació “màster universitari en 
Traducció Creativa i Humanística” i “Laurea in Lingue 
Moderne e Traduzioni per le Relazioni Internazionale” el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XXX. 
 
ACGUV 103/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Instituto de Educacion Pedagógico 
Privado Calidad de Redes de Aprendizaje – CREA- del Perú 
i la Universitat de València. Estudi General, i el conveni 
de col·laboració entre la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo i la Universitaat de València, ambós per al 
desenvolupament del màster universitari en Psicologia de 
l’Educació i Desenvolupament Humà en Contextos 
Multiculturals,  el text dels quals s’adjunta com a annex”. 
Annex XXXI. 
 
ACGUV 104/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Generalitat Valenciana, mitjançant 
la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, 
Participació i Cooperació i la Universitat de València. 
Estudi Generel, per a la realització d’activitats de 
transparència i participació, durant l’exercici 2016, el text 
del qual s’adjunta com a annex ”. Annex XXXII. 
 
ACGUV 105/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració tecnològicoinformatica entre la 
Universitat Politècnica de València, la Universitat 
d’Alacant, la Universitat Jaume I, la Universitat Miguel 
Hernández i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex ”. Annex XXXIII. 
 
ACGUV 106/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat de Valladolid i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex ”. Annex XXXIV. 
 

 Punt 20. Modificació, si escau, del reglament de règim intern del 
departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.  
 
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 
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compta amb els informes de l’Assessoria Jurídica i de la Comissió 
d’Estatuts.  
 
S’obre un torn d’intervenció. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 108/2016. “Modificar el reglament de règim 
intern del Departament de Didàctica de l’Expressió 
Musical, Plàstica i Corporal,  d’acord amb el text que 
s’adjunta com a annex ”. Annex XXXV. 

 
Punt 21. Modificació de l’annex II de l’ACGUV 54/2004, del Consell de 
Govern de 30 de març, sobre condicions de treball.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Es refereix a la data del 2 de 
maig, en la que es farà efectiva la mobilitat de 698 persones de la plantilla 
de PAS. També s’han produït millores d’ocupació, figura que solament 
contempla la Llei de la Funció Pública Valenciana. Es tracta de situacions 
excepcionals que s’han promogut des de la Gerència. Actualment hi ha 90 
vacants. 
 
Indica que s’ha establert un calendari d’accions per tal de modificar 
barems, escales i promoure trasllats. El que s’ha fet és una modificació 
parcial i entèn que, a partir d’ara, és el moment d’escometre una 
modificació i reforma en més profunditat.  
 
Aquesta proposta ha rebut el suport de la Mesa Negociadora i pretèn 
donar eixida a un problema d’afinitat. Entèn les dificultats i agraeix l’esforç 
de la Mesa Negociadora, de les seccions sindicals i del Servei de Recursos 
Humans PAS. Demana el vot favorable per a aquest proposta que no és la 
que es desitjava però té el compromís d’escometre en aquest any, els 
problemes detectats i adequar-los a la realitat.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa amà alçada i per 30 vots 
a favor, 1 en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 107/2016. “Modificar l’annex II de l’acord 
54/2004. del consell de govern de 30 de març,  sobre 
condicions de treball, d’acord amb el document que 
s’adjunta com a annex ”. Annex XXXVI. 
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Punt 22. Torn obert de paraules.  
 
El degà de la Facultat de Química recorda que pel febrer de l’any passat es 
va referir a una moguda a nivell d’instituts perquè no es perguera docència 
de les assignatures de Física i de Química en els estudis de batxillerat. 
Pregunta si es pot reprendre aquest assumpte i plantejar-lo davant el 
conseller actual. Anuncia que remetrà al vicerector de Polítiques de 
Formació i Qualitat Educativa l’escrit que han fet en la Facultat.  
 
El president de la Junta de PDI planteja, respecte del transport públic en 
general i el que afecta als campus universitaris que l’EMT ha fet pública 
una proposta de modificació de les línies d’autobús que afecten al Campus 
dels Tarongers. Pregunta perquè l’Ajuntament no ha obert un procès de 
consulta a institucions i universitats i si anem a jugar un paper actiu en 
aquest assumpte.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia informa que la Facultat 
juntament amb la Unitat d’Igualtat i amb el suport de la Conselleria de 
Sanitat, està organitzant una festa, amb un concert i altres actes, per la 
igualtat i en contra de la violència de gènere. Anuncia que demanaran els 
permisos escaients perquè se celebre a la plaça Darwin. 
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació respon a una demanda de 
la sessió anterior del consell de govern respecte dels refugiats de Siria. 
Informa que la setmana passada tingueren lloc unes jornades organitzades 
per la càtedra UNESCO, en el Col·legi Major Rector Peset, en l’àmbit dels 
refugiats, amb la participació del delegat del rector per a cooperació, 
Carlos Javier Benedi, la directora general d’inclusió social, el coordinador i 
responsable de refugiats i ell mateix. 
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa contesta al 
degà de la Facultat de Química que la seua intervenció li sembla molt 
pertinent. L’any passat es va plantejar, davant la Conselleria d’Educació, la 
possibilitat que les universitats públiques valencianes participaren en el 
desenvolupament de la Lomque, sense èxit. Afegeix que, enguany, farà la 
gestió, de nou. 
 
D’altra banda, informa les aportacions obtingudes del Passeig Saludable 
d’enguany, s’adreçaran a ajudar als refugiats.  
 
El rector contesta el president de la Junta de PDI, que ha tingut una reunió 
amb l’Alcalde i s’ha manifestat en la premsa la millora del transport públic 
universitari. Respecte de la intervenció del degà de la Facultat d’Infermeria 
i Podologia, li sembla una iniciativa molt interessant.  
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I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
13,30 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector  
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez 
 
 
 
 
 
 


