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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 31 de maig 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’Orden.  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. 
 
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  
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves 
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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 ETSE: José Manuel Claver 
Iborra 
 
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. Economia: María José 
Marín Fernández 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán 
 

Personal investigador en formació: 
Patricia Llopis Nadal 
 
Estudiant Fac. Magisteri: David 
Jiménez Hortelano 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS CADE: Carlos Javier López 
Benedi 
 
Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Francisco Puchol-Quixal  i de 
Antón 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Jesús Alcolea Banegas 
 
Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
 
Degà Fac. Farmàcia:Juan Carlos 
Moltó Cortés 
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Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
 
Absències justificades: 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 

 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació. 
Rosa María Bo Bonet 
 
PDI Fac. Geografia i Història: 
Adrián Besó Ros 
 
PAS Fac. Economia: Pilar Catalán 
Cercós 
 
 
 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 26 d’abril 
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. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 109/2016. “Aprovar l’acta de la sessió del Consell 
de Govern de 26 d’abril de 2016”. 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del consell, pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
. Sr. Jordi Franco Ibáñez, estudiant del màster d’Advocacia de la Facultat 
de Dret.  
. Sra. Carmen Pilar Martín, membre del personal d’administració i serveis 
del departament de Dret Civil. 
 
Anuncia que el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat  passarà 
a denominar-se Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, Professorat i 
Sostenibilitat. 
 
En l’apartat de les felicitacions, felicita: 
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. El Sr. Pablo Ceriani, investigador format a l’Institut de Drets Humans de la 
Universitat de València, pel seu nomenament com a nou vicepresident del 
Comité sobre Treballadors Migratoris de l’ONU (CMW).  
 
. L’ERI: laboratori de Processament d’Imatges i el seu director, Dr. Victor 
Reglero Velasco, catedràtic del departament d’Astronomia i Astrofísica i 
l’empresa Trinats Vacuum Projects del PCUV, per la seua col·laboració en 
el desenvolupament del programari, la màscara codificada i la mecànica en 
el telescopi espacial Ultra-Fast Flaix Observatory (UFFO), el llançament del 
qual es va produir el passat 28 d’abril. 
 
. La selecció de natació de la Universitat de València per proclamar-se com 
a subcampiona d’Espanya. 
 
. El Dr. Juan Carlos Carbonell Mateu, catedràtic de Dret Penal, pel seu 
nomenament com a Doctor Honoris Causa per la Universitat San Carlos de 
Guatemala. L’acte està previst per al 2 de juny.  
 
. El nostre Doctor Honoris Causa Humberto López Morales, pel seu 
nomenament i investidura com a Doctor honoris causa per la Universitat 
de Càdis. 
 
. El nostre Doctor Honoris Causa Avelino Corma, per rebre el premi en la 
categoria d’Innovació i Investigació dels I premis a l’excel·lència, de la Unió 
professional de València, amb l’assistència de la secretària general, Dª 
María José Añón.  
 
. Dra. Mª Vicenta Mestre, vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
de la Universitat de València, pel seu nomenament com a secretària 
executiva de la comissió sectorial de la CRUE sobre sostenibilitat. 
 
. L’equip de triatló de la Universitat de València, per guanyar el bronze en 
el Campionat d’Espanya Universitari de triatló a Los Alcázares (Múrcia). 
 
. Sra. Estela Benita, estudiant que ha aconseguit la medalla de bronze en 
“Karate 1 –Premier league”, en la modalitat de Kumite femení de menys de 
50 kilos. 
 
. L’equip de taekwondo de la Universitat de València per les cinc medalles 
guanyades en el campionat d’Espanya universitari. 
 
. Els set finalistes de la tercera edició dels premis MOTIVEM i els 
components del projecte guanyador Sanberry Cam: Sr. Alberto Pérez del 
grau d’Infermeria, el Sr. David Olmos del grau d’Òptica i Optometria, el Sr. 
Luis Miguel Gil coordinats pels professors del departament d’Infermeria, Dr. 
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Antonio Martínez i Sr. José Visconti Gijón, per alçar-se amb el primer 
premi. 
 
. La Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació per rebre el premi 
d’educació de la sisena edició dels premis Educació i Societat 2016, 
atorgat pel Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs, en col·laboració 
amb el Conservatori Professional de Música de València.  
 
. El Museu de Geologia de la Universitat de València, per haver sigut 
escollit com a museu de referència i coordinador de la xarxa de Museus i 
Col·leccions Museogràfiques de Paleontologia de la Comunitat Valenciana.  
 
. La branca estudiantil de l’IEEE de la Universitat de València (associació 
internacional d’Enginyers Elèctrics, Electrònics informàtics i de 
telecomunicacions), per liderar el projecte de l’elaboració d’un satèl·lit 
conegut amb el nom d’ESNox-1, en col·laboració amb les diferents 
branques espanyoles d’estudiants de l’IEEE. 
 
. La Sra. Estefanía Martín Sáenz i el Sr. Diego del Pozo, guanyadors de la 
tretzena Biennal Martínez Guerricabeitia. 
 
. El Dr. Andrés Moya Simarro, catedràtic del departament de Genètica, per 
rebre el passat 27 de maig el premi Mèxic de Ciència i Tecnologia, 2015. 
 
. El Dr. José Luis Monzón Campos i Dr. Rafael Chaves Vila, director i editor 
de la revista CIRIEC-Espanya respectivament, amb seu en la Universitat de 
València, per rebre el segell de qualitat de “Revista Excel·lent” de la Fecyt 
(Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia). 
 
En l’apartat de publicacions, felicita: 
. El grup d’investigadors dels departaments de Biologia Cel·lular, 
Bioquímica i Biologia Molecular, la Unitat d’Hepatologia Experimental de 
l’Institut de Recerca Sanitària La Fe i el Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona, dirigit per l’investigador José Manuel Torres Ibañez, pel 
treball on desxifren un dels primers passos en la conversió de cèl·lules 
adultes en cèl·lules mare pluripotents induïdes: la fissió dels mitocondris, 
publicat a la revista Nature. 
 
. El grup d’investigadors nord-americans, espanyols i alemanys, liderats pel 
Sr. Joel González Cabrera, per l’estudi que descriu dues noves mutacions 
que permeten a l’àcar de les abelles Varroa, destructor d’adaptar-se i 
sobreviure als tractaments químics, publicat a la revista PLOS-ONE . 
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. L’equip de recerca BIOTECMED-ERI i el departament de Genètica, per la 
seua revisió exhaustiva i monogràfica sobre les proteïnes insecticides Vip, 
publicat a la revista Microbiology and Molecular Biology Reviews. 
 
. L’investigador Juan de la Cierva, Dr. Luis Martínez Gil, juntament amb els 
investigadors de l’Icahn School of Medicine al Mount Sinai (New York) i 
d’altres institucions, pel seu treball on han informat que petites dosis d’un 
medicament contra el càncer, podrien controlar la resposta immune de la 
sèpsia, afecció per la qual moren actualment centenars de milers de 
persones al món, recerca publica a la revista Science. 
 
. La catedràtica del departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments 
Psicològics, Dra. Rosa Baños Rivera, juntament amb altres equips 
d’investigació de la UPV, CEU Cardenal Herrera i el Centre de Recerca 
Biomèdica en Xarxa Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició, per l’estudi on 
informen sobre la incorporació de la realitat virtual que distrau els xiquets i 
xiquetes i redueix la seua sensació de fatiga i pot ser una eina de gran 
ajuda per al tractament de l’obesitat infantil. 
 
. El grup principal de treball de físics de l’ICMUV, Dr. Juan Francisco 
Sánchez Royo, Dr. Juan P. Martínez Pastor, Dr. Alfredo Segura García del 
Rio, Dra. Ana Cros Stotter, Sr. Mario Brotons i Gisbert i Sr. Daniel Andrés 
Penares, per trobar un mètode eficient per a optimitzar la fluorescència 
d’un nanomaterial semiconductor bidimensional obtingut a partir de 
seleniür d’indi (InSe) que obre la porta al disseny de nous dispositius 
fotònics i optoelectrònics, elements fonamentals de les tecnologies 
lligades a la telecomunicació i a l’energia, publicat a la revista Nano 
Letters. 
 
. L’equip d’investigació en Psiquiatria i Malalties Neurodegeneratives de la 
Universitat de València i l’INCLIVA, pel seu estudi on informen que la 
reelina és la proteïna bàsica en el desenvolupament i plasticitat neuronal. 
Aquesta molècula es troba alterada en ratolins que pateixen una mutació 
espontània en el seu gen, coneguts com a ratolins reeler, estudi 
desenvolupat en col·laboració amb l’Institut de Neurociències d’Hèlsinki, 
publicat en la revista Frontiers Cell Neuroscience. 
 
. El Dr. Enrique Gracia Fuster, catedràtic del departament de Psicologia 
Social, juntament amb l’investigador Juan Merlo, de la Universitat de Lund, 
pel seu estudi on donen pistes sobre el coneixement de les causes de la 
paradoxa nòrdica (Suècia, Finlandia i Dinamarca es troben entre els països 
amb la major igualtat de gènere del món, però desproporcionadament, 
tenen altes taxes de violència de parella contra les dones, fenomen descrit 
com la paradoxa nòrdica), que pot proporcionar una via per a orientar les 
noves recerques sobre l’IPV(Intimate partner violence), amb la finalitat de 
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respondre adequadament al problema social i de salut pública d’una 
manera més efectiva. Publicat en la revista Social Science & Medicine. 
 
. Dr. Eduardo Ros Ibarra, professor del Departament d’Astronomia i 
Astrofísica i el grup d’investigadors i l’equip internacional d’astrònoms, per 
aconseguir determinar, per primera vegada, l’origen del neutrí més 
energètic mai detectat, conegut com a Caponata, que es va generar en 
una galàxia, durant una erupció de radiofreqüència i rajos gamma, resultats 
publicats en la revista Nature Physics. 
 
. Els investigadors de l’Observatori Astronòmic, pel seu estudi on 
demostren que quasi la meitat dels exoplanetes coneguts tenen una 
gravetat similar a la de la Terra, publicat en la revista Astrobiology. 
 
. L’investigador Carlos Baeza i el seu coordinador del departament de 
Bioquímica i Biologia Molecular, Dr. Ismael Mingarro Muñoz, per l’estudi 
coordinat per l’ERI BioTecMed, que obre la porta al disseny de noves 
proteïnes de membrana i a la cerca de fàrmacs amb que tractar processos 
patològics en els que participen receptors i transportadors de membrana, 
publicat a la revista Scientific Reports. 
 
. Dra. Sandra Obiol Francés, pel seu treball on compara treballadors joves 
no qualificats de tèxtil confecció, a les comarques de L’Alcoià, El Comptat, 
la Vall d’Albaida, amb l’estudiantat de màster a la Universitat de València, 
publicat a la revista Aposta, de ciències socials.  
 
. Dr. Santiago Mas Coma, per coordinar una investigació internacional, on 
descriu l’origen de l’epidèmia d’esquistosomosi urogenital a Europa, així 
com, les característiques del seu agent causal, publicat en la revista 
Lancet Infectious Deseases. 
 
A continuació, informa que s’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni amb la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí i les set universitats de 
la Comunitat Valenciana, per a la promoció de l’esport universitari. 
 
. Protocol general de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, 
mitjançant la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
l’Agència Valenciana de Turisme, l’Ajuntament de València, la Diputació 
Provincial de València, la Càmara de Comerç de València, el Colegio de 
Arte Mayor de la Seda i l’Associació UNESCO-Valencia/Mediterráneo, per a 
l’assessorament i la realització d’actuacions conjuntes en el 
desenvolupament de la Ruta de la Seda. 
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. Acord de col·laboració amb el Patronat del Ministeri d’Elx, la Universitat 
Politècnica de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I i la 
Universitat Miguel Hernández. 
 
. Conveni marc de col·laboració interinstitucional amb la Generalitat 
Valenciana per a la formació i investigació en l’àmbit de la seguretat i les 
emergències.  
 
. Conveni de col·laboració amb l’Agència Valenciana del Turisme per al 
foment de la investigació i la innovació en el sector turístic valencià. 
 
En l’apartat d’actes i reunions han tingut lloc els següents: 
 
. La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística, Isabel Vázquez i el 
delegat del rector per als estudiants, Jordi Caparrós, van assistir a l’acte 
en record de les víctimes de l’accident de Freginals, a la Universitat de 
Barcelona. 
. Inauguració de la Clínica de Logopèdia de la Universitat de València, amb 
l’assistència del Subsecretari de Sanitat, Sr. Ricardo Campos, i del Dr. José 
Manuel Almerich. 
. Presa de possessió del nou degà del COGITCV, amb l’assistència de la 
directora general d’Indústria i Energia, Sra. Julia Company Sanus, al saló de 
graus Joan Pelechá de l’ETSE. 
. Reunió amb la Conselleria de Sanitat, el director general de Recursos 
Humans i Econòmics, la directora general d’Universitats i els rectors de la 
Universitat d’Alacant, la Universitat Miguel Hernández i la Universitat 
Jaume I, per a a tractar sobre la regularització de les pràctiques formatives 
universitàries en l’àmbit de les ciències de la salut, especialment en relació 
amb les universitats privades i l’aplicació de la disposició tercera del RD 
420/2015. 
. Presentació del llibre institucional a la Fira del Llibre.  
. Inauguració, juntament amb el conseller d’Educació, Vicent Marzá, del 
tercer Foro AVAP de Qualitat Universitària, a l’Aula Magna del Centre 
Cultural La Nau.  
. Obertura del vuité congrès de la UGT-PV, al Saló d’Actes de la Casa del 
Poble de la UGT. 
. Acte commemoratiu de l’aniversari de la mort de Joan Lluis Vives (6-
maig-1540), al Claustre del Centre Cultural La Nau, amb assistència de la 
regidora i del vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València.  
. Tercer lliurament dels Premis MOTIVEM 2016, a l’Adeit, amb assistència 
de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, Sra. Josefina 
Bueno.  
. Acte commemoratiu del vint-i-cinquè aniversari de l’IVIE, amb 
l’assistència del president de la Generalitat Valenciana i el conseller Vicent 
Soler, a l’ADEIT. 
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. Acte de benvinguda als més de dos-cents estudiants de primer curs 
d’Universitat i Societat, que celebraren la seua trobada anual en La Nau de 
la Universitat de València i posterior conferència de la Dra. Adela Cortina, 
catedràtica d’Ètica i Filosofia Política.  
. Assistència a l’acte d’inauguració de la Primavera Educativa, a l’Auditori 
del Palau de les Arts.  
. Inauguració de les segones Jornades de Pressupostos amb Perspectiva de 
Gènere al Jardí Botànic. Agraeix el treball que ha fet el SEDI i la resta de 
persones col·laboradores en les activitats desenvolupades.  
. Opening ceremony 19th International Conference from the Planck Scale 
to the Electroweak Scale a l’IFIC. 
.Visita al TAU (muntatge TVmorfosis/CONTD) i inauguració de les 
Jornades a l’estudi 2 del TAU. 
. Acte d’investidura com a doctor honoris causa, del Dr. Dale W.Jorgenson 
i investidures de noves o nous doctors del curs 2014/2015. 
. Acte de presentació pública de l’informe “Via Universitària: accés, 
condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis 
universitaris”, impulsat per la Fundació Jaime Bofill amb la col·laboració de 
la Xarxa Vives d’Universitats. Agraeix al vicerector de Cultura i Igualtat la 
seua dedicació en aquest assumpte.  
. Assistència a la cloenda de “Cap al quart congrés universitari català” de 
qualitat, autonomia i compromís social per a una universitat al servei i a 
l’abast de tota la societat. 
 
Seguidament informa que la pàgina de Facebook de la Universitat de 
València, acaba d’arribar a cinquanta mil seguidores i seguidors, mentre el 
compte institucional de Twitter (UV_EG) supera els quaranta-quatre mil 
cinc-cents. Amb aquestes xifres, la institució es consolida com la 
universitat valenciana més potent en les xarxes socials i se situa entre les 
primeres d’Espanya. 
 
D’altra banda, indica que hi ha hagut reunions tècniques sobre la regulació 
de les pràctiques formatives universitàries en l’àmbit de les ciències de la 
salut i l’estudiant de la Facultat de Medicina i Odontologia, Andrea García, 
forma part de la comissió creada. Hui s’ha convocat una roda de premsa, a 
les 11 hores, en el Palau de la Generalitat, per presentar el que el govern 
valencià opina. S’hi ha requerit la seua presència i, per tant, anuncia que 
haurà d’abandonar la sessió per aquest motiu. Li substituirà la vicerectora 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat per a moderar la sessió.  
 
Finalment, cedeix la paraula al president de la Junta de PAS, que llegeix 
l’escrit següent, sobre la posada en marxa de la carrera professional del 
PAS en la Universitat de València: 
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“L’acord de condicions de treball del 2008 del personal d’administració i 
serveis de la Universitat de València, arreplegava la posada en marxa de la 
carrera professional, una vegada implantada en la funció pública 
valenciana.  
 
Així mateix, el programa electoral de l’actual rector arreplegava la 
implantació de la carrera professional del PAS de la Universitat ade 
València per a l’elaboració d’un sistema d’exercici. 
 
Atès que en data d’avui no s’ha complit ni s’ha iniciat cap procés 
negociador respecte a aquest tema i, tenint coneixement que en altres 
universitats públiques valencianes, aquest procés ja s’ha iniciat, és pel que 
la Junta de PAS de la Universitat de València, reunida el 20 de maig del 
2016, insta novament l’equip rectoral de la Universitat de València, a 
iniciar de forma immediata la negociació amb les organitzacions sindicals 
en Mesa Negociadora, per a la posada en marxa i abonament de les 
quantitats corresponents en el present any 2016, de la carrera 
professional del personal d’administració i serveis”. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Francesc Marí llegeix l’escrit següent, en el mateix sentit que el president 
de la Junta de PAS: 
“Com vostès saben, mentre els funcionaris de la Generalitat i el personal de 
Justícia transferit cobren la carrera professional en reconeixement de les 
seues tasques, el PAS de la Universitat de València tenim la percepció que 
anem d'Herodes a Pilat: rebem bones paraules per part del Consell, i també 
de l'equip rectoral, però de forment, ni un gra.  
Som conscients que la realitat de les universitats públiques valencianes és 
molt diversa, però la nostra és l'única universitat que no ha iniciat 
negociacions per desenvolupar la carrera professional. La Universitat 
d'Alacant, fins i tot ha acordat pagar la carrera professional mitjançant la 
paga de productivitat, un concepte retributiu que no gaudim a la 
Universitat de València. 

D'altra banda, tenim un mal precedent: l'Acord de Condicions de Treball 
del 2008-2011 del PAS de la Universitat de València, tenia pressupostada 
la carrera professional per pagar-la en el moment en què s'implante en la 
Generalitat Valenciana, tanmateix aquesta quantia acabà usant-se per 
cobrir altres necessitats molt distintes de la seua finalitat. 

Sr. Rector, si tot segueix com fins ara, vostè haurà finalitzat el seu 
manament incomplint el punt del programa electoral que feia referència a 
la carrera professional. 
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El PAS espera de vostè que pressione al Consell perquè aquest autoritze el 
pagament de l'import corresponent a 2015 i al 2016, ja pressupostats, i 
inicie de manera immediata la negociació de la carrera professional. 

El PAS no ens resignarem a ser empleats públics de segona.” 

El rector contesta als intervinents i diu que al llarg de l’any s’han adreçat 
tres cartes a la conselleria d’Hisenda respecte de la demanda de 
negociació i el pagament de la carrera professional. En els pressupostos 
d’aquesta Universitat están aprovades les reserves per fer front al primer 
tram de la carrera professional, però no es poden pagar, sense 
l’autorització necessària de la Generalitat o la publicació d’un decret, ja 
que el PAS de les universitats està exclòs. Que ell sàpiga, cap universitat 
ha pagat aquest tipus de complement. El que han fet altres universitats és 
pagar el complement de productivitat, però la Universitat de València no 
vol pagar altres complements que poden comportar problemes, vol fer les 
coses correctament i, per això, espera que la Generalitat emeta 
l’autorització corresponent, al temps que continuarem pressionant davant 
la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 

El president de la Junta de PDI fa esment a una nota de premsa del 18 de 
desembre, que feia al·lusió a l’abonament del primer tram de la carrera 
professional i al decret que s’anava a publicar en poques setmanes i, 
encara està pendent. A més, planteja un altre tema pendent, que és la 
constitució de la mesa sectorial d’universitats i demana que també 
s’insistesca institucionalment en això.  

El rector agraeix el treball que s’ha fet i indica que continuarà reivindicant, 
pressionat i traslladant tots aquests assumptes que són legítims i justos. 
Reitera que el més important és transmetre tranquil·litat al PAS, ja que hi 
ha reserva pressupostària.  

El gerent afegeix que la setmana passada, en la reunió de la Xarxa Vives va 
plantejar aquests assumptes a la directora general d’Universitats i li va dir 
que estaven ultimant el decret amb la intenció de publicar-lo abans de 
l’estiu. 

Punt 3. Aprovació, si escau, de sol·licituds de comissions de serveis al 
personal docent i investigador.  

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. La Comissió de Professorat ho va informar favorablement per 
unanimitat en la seua reunió del 25 de maig. Demana la seua aprovació.  

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 

ACGUV 110/2016. “Sol·licitar a la Universitat Politècnica 
de València pròrroga de comissió de serveis del professor 
Ramón Esteban Romero, adscrit al departament 
d’Àlgebra d’eixa Universitat, per a prestar els seus serveis 
a la Universitat de València. Estudi General, durant el 
curs acadèmic 2016/2017”. 

ACGUV 111/2016. “Sol·licitar a la Universitat Jaume I de 
Castelló,  comissió de serveis a favor de la professora 
María Luisa Gea Valor,  adscrita al departament de 
Filologia Anglesa i Alemanya d’eixa Universitat, per a 
prestar els seus serveis a la Universitat de València. Estudi 
General, durant el curs acadèmic 2016/2017”. 

Punt 4. Aprovació, si escau, de la resolució de llicències per període 
sabàtic. 

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 llicències semestrals. Fa referència a la reserva 
de dues places per a professorat titular d’escola universitària, de les quals 
una queda vacant i es cobriria per la quota general. Informa que dos 
professors han sol·licitat canviar el període de llicència per qüestions 
docents, per tant, sol·licita que figure aquesta modificació en la llista 
proposada d’adjudicacions, corresponents als professors Ferrando i 
Raposo. 

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 

ACGUV 112/2016. “Informar favorablement la proposta 
d’adjudicació de llicències semestrals per període sabàtic, 
per al curs 2016/2017, a la vista de la valoració dels mèrits 
realitzada per la Comissió de Professorat i per la Comissió 
d’Investigació,  que s’adjunten com a annex”. Annex I. 

Punt 5. Aprovació, si escau, dels criteris per a atendre situacions 
conjunturals de plantilla, durant el curs acadèmica 2016/2017. Criteris de 
reducció de docència.  

 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 compta amb l’informe favorable de la Comissió de 
Professorat. Indica que s’ha tingut en compte la necessitat de contractar 
professorat temporal, per necessitats urgents, prèvia justificació de la 
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necessitat i fa constar l’obligació de ser molt restrictius i minuciosos per 
tal de no incorporar noves necessitats, ja que no hi ha recursos suficients.
  
S’ha ampliat el termini de comunicació de dades (apartat 1.2), al Servei de 
Recursos Humans PDI: abans del 15 de juny. 
 
Pel conjunt de tesis dirigides en el curs, sols es reconeixen un màxim de 
100 hores de reducció docent, per al curs 2016-2017. El motiu de les 
modificacions en aquest apartat és el volum de tesis llegides, en aquest 
curs, que s’ha quadruplicat, la qual cosa, per una part és bo i per l’altra, 
suposa un impacte que no podem assolir. Per tant, només s’imputaran al 
curs 2016/17, les reduccions docents derivades de les tesis llegides des 
de l’1 de maig de 2014 fins al 30 d’abril de 2015, que no foren aplicables 
durant el curs 2015/2016  i les derivades de les tesis llegides des de l’1 
de maig de 2015 fins al 30 d’abril de 2016 amb una graduació d’hores de 
reducció segons el nombre de tesis. La resta d’hores, fins a cent, 
s’aplicarà progressivament en els cursos següents, en funció de les 
disponibilitats pressupostàries. Tot açò implicaria una reducció de 12.632 
hores, que si se n’haguera de contractar professorat, no es podria assolir.  
 
Pel que fa al límit de reduccions (apartat 3.7), s’augmenta el sostre, i 
respecte de l’apartat 3.1, es va obrir un debat, per insistir en l’acord del 
Claustre de juliol de 2015, respecte a tornar a les 240 hores de docència. 
Indica que el document sobre el reconeixement integral del professorat 
està molt avançat, però en els darrers mesos s’ha ajornat pel volum de 
treball que està suposant el procés de promoció i adjudicació de noves 
places de professorat per al proper curs, encara que es manté el 
compromís que estiga enllestit per al mes de juny o començament de 
juliol. 
 
En aquest document, a banda de les tasques de gestió, reconegudes al 
POD, també s’inclouen les tasques d’investigació, diferents als sexennis, 
que no estan reconegudes i les tasques docents, no sols les classes 
reglades, sinó altres obligacions docents, que no estan reglades, com ara, 
la preparació de les classes, les tutoritzacions o el treball que comporta la 
docència en els nous graus. És un document que contemplarà les activitats 
del professorat en la jornada completa de 1.657 hores. A partir d’això, 
també es veurà què activitats docents es poden contemplar en el POD, 
dins de les disponibilitats pressupostàries, tenint en compte l’acord del 
Claustre.  
 
Desprès del debat, a petició del president de la Junta de PDI, ahir, tingué 
lloc una reunió amb les seccions sindicals per a plantejar el debat sobre la 
urgència del compliment de l’acord del Claustre i es va comprometre a 
tancar el document pel juny i traslladar-lo al mes següent a les seccions 
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sindicals i a la Comissió de Professorat per a analitzar-lo i negociar-lo. 
S’estudiarà la possibilitat de reconèixer les tasques del professorat que es 
poden justificar i pressupostar, per veure l’impacte en les pressupostos de 
la Universitat de València i també veure el que es pot assolir i planificar per 
als cursos següents.  
 
El compromís va ser, a partir del document de reconeixement integral de 
tasques del professorat, al mateix temps que es treballa amb els sindicats i 
a la Comissió de Professorat, que el grup de treball es dedique a estudiar  
les tasques que són prioritàries, en eixe reconeixement, començant per la 
docència. Per tant, primer, s’ha de treballar amb les tasques docents que 
es poden prioritzar, pressupostar, per separat, el que es pot reconèixer i 
pressupostar la reducció que afecta al professorat que té 290 hores.  
 
El pressupost diferencial és el que s’haurà de treballar amb Gerència per 
decidir què és el que es pot implantar al curs següent. Tot haurà d’estar 
enllestit per al mes de desembre, per tal d’incorporar-se al pressupost. 
 
Opina que es tracta d’una proposta realista, sostinguda per un pressupost 
que li donarà efectivitat. Demana la seua aprovació. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació agraeix la 
vicerectora la informació donada. Opina que aquest acord pot ser positiu i 
des del grup de treball faran els esforços necessaris. 
 
La degana de la Facultat de Dret també agraeix l’esforç de la vicerectora i 
li demana que s’estudie la possibilitat de reducció de docència també per 
als directors de programes de doctorat de centre, ja que alguns tenen 
molta dificultat de gestió. Igualment, demana que, en el cas de professorat 
amb règim de dedicació parcial, s’hauria de reconèixer, almenys, la meitat 
de reducció pels conceptes de direcció de tesis doctorals, entre altres, o 
algun tipus de gest cap a ells.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials insisteix en alguns arguments 
plantejats per la vicerectora, com l’acord del Claustre de juliol de 2015 a 
favor d’establir un màxim de 240 hores de docència. Opina que no s’ha 
avançat suficientment en el compliment d’aquest acord i hem de ser 
capaços, com a consell de govern que som, de dir alguna cosa al proper 
Claustre. El compromís esmentat per la vicerectora d’Ordenació Acadèmica 
i Professorat li sembla correcte i adequat, però opina que en el curs 
2017/18, no és podrà implantar perquè el procés no és tant sols 
administratiu, sinó també pressupostari. Té la sensació, atesa la 
complexitat, que el debat serà molt llarg i, per tant, demana un compromís 
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explícit com que al curs 2017/2018, no hi haurà professorat amb 290 
hores de docència. Opina que el compromís és factible, però complex. 
 
El degà de la Facultat de Química opina que en el cas de les Facultats que 
no són grans, s’hauria d’augmentar els crèdits de sis a set, per tasques de 
gestió. Demana que es trasllade al grup de treball la petició de considerar 
l’augment de 30 a 40 hores per als coordinadors de curs i per a la 
comissió de Qualitat, ja que són tasques amb molt de treball.  
 
El president de la Junta de PDI indica que el que més impacta del 
document és la docència màxima, atesa la diversitat que hi ha. Entenent 
tots els condicionants i limitacions, a més de proposar un calendari i un 
procés, fa falta donar materialització a la intenció i l’objectiu és, amb 
caràcter ampli, que aquestes reduccions siguen possibles. Opina que els 
compromisos han de ser tangibles i s’haurà de treballar en això. 
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia vol deixar constància del seu suport a 
la intervenció del degà de la Facultat de Química, pel que fa a la necessitat 
d’augmentar les 30 hores en centres petits, per tasques de qualitat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat dóna suport a la 
proposta del degà de la Facultat de Ciències Socials indica que l’acord ha 
de ser el següent: des del reconeixement integral del professorat i d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries, en el curs 2017/18, no hi haurà 
professorat amb 290 hores de docència. Opina que cal pressupostar, 
justificar i tenir en compte el marc de la LOU sobre el percentatge de 
contractacions A més, tenim un percentatge de plantilla contractual a 
temps complet que cal respectar i també veure l’impacte que té la 
contractació. Per tant, les reduccions que incorporem hauran de ser 
justificables (dins del reconeixement integral del professorat), 
pressupostades i dins del marc legal.  
 
Pel que fa a la intervenció de la degana de la Facultat de Dret, ho estudiarà 
per tal de fer una proposta. Respecte de les intervencions dels degans de 
la Facultat de Química i de la Facultat de Fisioteràpia, enguany es valoraran 
la utilitat i les necessitats que s’hagen generat i es tornarà a fer 
avaluacions per veure si es poden atendre situacions concretes. Les seues 
propostes es tindran en compte per a l’any següent. 
 
El rector afegeix que el decret Wert imposava uns canvis que no tenien 
justificació i han tingut un impacte molt heterogeni en funció del 
repartiment dels sexennis. Està d’acord que cal donar resposta a l’acord 
del Claustre. Tenim clar quin és l’objectiu, que és compartit amb el 
compromís per la qualitat de la docència.  
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 39 
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 113/2016. “Aprovar els criteris per a atendre 
situacions conjunturals de plantilla de PDI durant el curs  
acadèmic 2016/2017. Criteris de reducció de docència, que 
s’adjunten com a annex”. Annex II. 

 
El rector abandona la reunió i li substitueix la vicerectora d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat. 
 
Punt 6. Aprovació, si escau, del Reglament de Selecció de personal 
investigador doctor de caràcter indefinit.  
 
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 compta amb els informes de la Mesa 
Negociadora, de la Comissió de Professorat, de la Comissió d’Investigació, 
de l’Assessoria Jurídica i de la Comissió d’Estatuts. Demana la seua 
aprovació.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret anuncia que donarà suport a la proposta, 
però entén que de vegades, és d’impossible compliment i demana que 
s’estudien altres alternatives per a la figura de professor contractat 
doctor.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta que 
s’estudiarà en vistes al futur.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 114/2016. “Aprovar el Reglament de Selecció de 
personal investigador doctor de caràcter indefinit, el text 
del qual s’adjunta com a annex”. Annex III. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de la proposta d’oferta de títols propis de 
postgrau per al curs acadèmic 2016/17. 
 
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. 
Compara la situació amb l’any anterior i valora positivament l’actuació de 
les comissions implicades. En la Comissió d’Estudis de Postgrau es van 
estudiar les al·legacions i es van informar desfavorablement tres 
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propostes i una es va informar favorablement condicionada al canvi del 
nom.  
 
Anuncia que es farà una revisió del procediment actual, ja que opina que 
cal ampliar el mètode als cursos de segones i següents edicions i els 
centres han d’implicar-se més.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Clara Gómez planteja els seus dubtes sobre el màster propi de 
procediments farmacèutics. 
 
La degana de la Facultat de Dret indica que ha detectat algun error i a 
més, indica que no s’ha fet la convocatòria pròpia per als màsters ni s’ha 
aplicat el reglament per tal de racionalitzar l’oferta de títols propis.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials anuncia la seua abstenció en la 
votació. Valora positivament la intenció del vicerector de revisar el 
mètode, però assabenta que no hem sigut capaços de contribuir a la 
racionalització i espera que es faça el proper curs.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica que si tinguera vot en 
aquesta sessió, votaria a favor, ja que considera que aquest és un procés 
lent i laboriós i que, des de la visió de la Subcomissió de Ciències de la 
Salut, estem en el camí correcte. Opina que s’ha millorat l’oferta respecte 
d’anys anteriors.  
 
El degà de la Facultat de Química planteja que els centres es podrien fer 
responsables de les noves propostes.  
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau indica, pel que fa a les persones que 
dirigeixen més d’un màster, que la normativa estableix que poden dirigir-
ne, però amb excepcionalitats. Opina que el missatge que ha donat la 
Comissió d’Estudis de Postgrau és bo. 
 
Pel que fa a la intervenció del degà de la Facultat de Química, enguany les 
segones i següents edicions han donat problemes i cal una revisió. Afegeix 
que no es tracta d’eliminar títols propis, sinó que siga una proposta 
coherent, que servisca als propòsits que tenim.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada ai per 35 
vots a favor, cap en contra i 6 abstencions, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 115/2016.  
“1. Aprovar la proposta d’oferta de títols propis de 
postgrau de la Universitat de València per al curs 
2016/2017 que  s’adjunta com a annex”. 
 
2. Aprovar el títol propi de Ciències de la Seguretat, 
condicionat a la subsanació del nom del títol per part de 
l’òrgan acadèmic competent, d’acord amb el reglament de 
títols propis de postgrau de la Universitat de València. 
 
3. No aprovar els títols següents, pels motius que 
s’addueixen en l‘informe adjunt: 
. Certificat Universitari en Gestió i Ecodisseny de 
Productes i Envasos. Àrea de Ciències. 
. Diploma d’Especialització Estètica i Assessoria d’Imatge. 
Àrea de Ciències de la Salut. 
. Diploma d’Especialització en Psicoanàlisi Lacaniana: 
Teoria i Pràctica. Àrea de Ciències de la Salut.” Annex IV. 
 

Punt 8. Aprovació, si escau, del reglament de règim intern de l’ADR de la 
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.  
 
El delegat del rector per a estudiants presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Afegeix que s’ha tractat en els 
comissions pertinents i demana la seua aprovació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 116/2016. “Aprovar el Reglament de règim 
intern de l’ADR de la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació, el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex 
V. 
 

Punt 9. Aprovació, si escau, del reglament de règim intern del 
departament d’Història Moderna i Història Contemporània. 
 
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 
compta amb l’informe favorable de l’Assessoria Jurídica i també ho ha 
tractat la Comissió d’Estatuts. En termes generals, s’adequa al reglament 
marc i s’han assumit els suggeriments de la comissió.  
 
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 117/2016. “Aprovar el Reglament de règim 
intern del departament d’Història Moderna i 
Contemporània i la seua denominació, conseqüència de la 
fusió del departament d’Història Moderna i del 
departament d’Història Contemporània, d’acord amb el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex VI. 

 
Punt 10. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica, el vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació, el vicerector de Polítiques de Formació 
i Qualitat Educativa, el vicerector d’Estudis de Postgrau, el vicerector de 
Participació i Projecció Territorial i la vicerectora d’Estudis de Grau i 
Política Lingüística presenten els convenis corresponents a la seua àrea de 
treball i fan referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica, pel que fa al conveni amb la 
Diputació Provincial, en matèria de transparència, que apareix una persona 
com acreditat catedràtic. Demana que es tinga cura amb la utilització dels 
termes.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 118/2016. “Autoritzar la signatura de l’acord 
entre la Universitat Politècnica de València, la Universitat 
de Múrcia, la Universitat Politècnica de Cartagena, la 
Universitat de Còrdova i la Universitat de València. 
Estudi General, per a la creació d’una unitat 
d’investigació conjunta anomenada InnoMedFood 
(Innovació en Investigació agropecuària i 
desenvolupament de les tecnologies alimentàries),  el text 
del qual s’adjunta com a annex”. Annex VII. 
 
ACGUV 119/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre la Universidad Estatal de Kent 
(EUA) i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com a annex”. Annex VIII. 
 
ACGUV 120/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre la Universidad del Atlántico 
(Colombia) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex IX. 
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ACGUV 121/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre la Universidad del Cauca 
(Colombia) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex X. 
 
ACGUV 122/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació i l’addenda entre la Universitat La 
Gran Colòmbia (Bogotà D.C. Colombia) i la Universitat 
de València. Estudi General, el text dels quals s’adjunta 
com a annex”. Annex XI. 
 
ACGUV 123/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat Autònoma de 
Yucatán (Mèxic) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex 
XII. 
 
ACGUV 124/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre la Universitat Fon Skopje 
(Macedonia) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XIII. 

 
ACGUV 125/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre la Nagoya City University  
(Japón) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XIV. 

 
ACGUV 126/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Vinarós i la 
Universitat de València. Estudi General, en l’àmbit de la 
formació i col·laboració amb el centre de coneixement 
Vinalab, el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex 
XV. 

 
ACGUV 127/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Fundació GSD (Gredos San Diego) i 
la Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament del diploma d’especialització 
professional universitari en gestió tributaria i comptable 
per a cooperatives, 4ª edició, el text del qual s’adjunta com 
a annex”. Annex XVI. 
 
ACGUV 128/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració, en el marc de l’article 83 de la LOU, entre la 
Diputació Provincial de València i la Universitat de 
València. Estudi General, per a la realització d’activitats 
formatives en matèria de benestar social i educació en la 
dimensió territorial, comunitària i de la ciutadania, el text 
del qual s’adjunta com a annex”. Annex XVII. 
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ACGUV 129/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració, en el marc de l’article 83 de la LOU, entre la 
Diputació Provincial de València i la Universitat de 
València. Estudi General, per a la realització d’activitats 
formatives i de divulgació en matèria de transparència, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XVIII. 
 
ACGUV 130/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Il·lustre Col·legi Oficial de 
Fisioterapèutes de la Comunitat Valenciana i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XIX. 
 

Punt 11. Aprovació, si escau, del reglament d’assistència jurídica dels 
empleats públics al servei de la Universitat de València.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual. Indica que es va informar favorablement per les quatre 
seccions sindicals. El que es pretén és desenvolupar l’estatut de l’empleat 
públic, pel que fa procediment i assessorament jurídic en funció del seu 
càrrec públic.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Vicente Baeza pregunta com es pot sol·licitar el servei d’assessorament 
quan encara no se sap qui es part en un procés. Pregunta també, pel que 
fa a l’apartat 2.1.b), qui estableix que una acció és il·lícita, manifesta i 
greu i planteja els seus dubtes pel que fa a l’apartat 2.3, sobre els 
contractes. Finalment, indica que a la disposició final s’hauria de fer 
constar que el reglament entrarà en vigor quan es publique.  
 
El gerent contesta que en el punt 3.4 es fa constar que se sol·licita 
l’assessorament quan s’inicia el procediment, és a dir, en la formulació de 
la demanda; que en el punt 2.1.a) no hi ha discrecionalitat, és automàtic, 
però en el punt 2.1.b) hi ha una certa discrecionalitat. 
 
Francesc Marí planteja els seus dubtes pel que fa al cas de defensa en cas 
de cohecho o malversació de fons públics. 
 
La secretària general afegeix que el dret d’assistència jurídica té la funció 
de garantir el funcionament de la institució i l’actuació de les persones que 
treballen a la Universitat de València, en el compliment de les seues 
funcions legítimes.  
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Sent les 11,30 hores, la vicerectora d’Investigació i Política Científica 
substitueix la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat com a 
moderadora de la sessió.  
 
El gerent indica, respecte del que s’ha plantejat al voltant dels contractes, 
que es tracta de casos on hi ha cobertura de pòlissa d’assegurança i 
defensa per part dels gabinets jurídics de les companyies corresponents. 
 
El president de la Junta de PDI opina que cal posar en marxa aquest 
reglament i, si hi ha problemes de funcionament, s’estudiaran i, si escau, 
es modificarà. 
 
Vicente Baeza insisteix en la seua proposta de la disposició final.  
 
La secretària general indica que no hi ha problema en afegir la proposta, 
quan estiga en vigor el Tauler Oficial de la Universitat de València.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (38 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 131/2016. “Aprovar el reglament sobre 
assistència jurídica dels empleats públics al servei de la 
Universitat de València, que s’adjunta com a annex”. 
Annex XX. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de l’acord per a l’aplicació al personal de la 
Universitat de València, de l’adaptació progressiva a la jornada de treball 
ordinària, per a la reincorporació al servei efectiu a la finalització de 
tractaments de radioteràpia i quimioteràpia. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual. Afegeix que es va informar favorablement i per 
unanimitat per les quatre seccions sindicals. Indica que el seu origen està 
en una resolució de la Secretaria d’Estat de les Administracions Públiques 
de 25 de novembre.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI demana que s’estudie la possibilitat de fer-
lo extensiu a altres casos de malalties greus.  
 
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 132/2016. “Aprovar l’acord, que s’adjunta com a 
annex, per a aplicar al personal de la Universitat de 
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València, d’adaptació progressiva a la jornada de treball 
ordinària, per a la seua reincorporació al servei efectiu, a 
la finalització de tractaments de radioteràpia i 
quimioteràpia”. Annex XXI. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de programari.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Indica que és un 
software de titularitat 100% de la Universitat de València, per a aplicació 
en persones amb problemes d’audició. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 133/2016.  
“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 “Detección y 
clasificación de eventos acústicos”, dels quals és titular la 
Universitat de València en un 100%, no són necessaris per 
a la defensa o millor protecció de l'interès públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació del Programari 
esmentat en el punt anterior, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a annex”. Annex XXII. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de proposta al Consell Social per a la 
correcció en l’àmbit dels seus acords 2014/60 i 2014/444, en relació a la 
superfície de terrenys que s’han de desafectar i cedir a l’Ajuntament de 
València.  
 
El vicerector d’Economia i Infraestructures presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Indica que està 
relacionat amb l’obtenció de la primera llicència d’edificació del Centre 
d’Idiomes.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 134/2016. “Proposar al Consell Social la 
correcció dels acords 2014/60 de 29 de juliol i 2014/444 de 
29 d’octubre, en relació a la superfície de terrenys 
desafectats i cedits a l’Ajuntament de València. Cal 
rectificar la superfície objecte de desafectació, per a la 
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posterior segregació i cessió, per tal de passar de 1.368,84 
m2 autoritzats a  1.285, 83 m2  i de 149, 17 m2 a 169,02 
m2, de la finca, propietat de la Universitat de València, 
amb referència catastral 8630201YJ2783B0001KT, com a 
requísit previ a l’obtenció de la llicència de primera 
ocupació de l’edifici del Centre d’Idiomes, d’acord amb la 
documentació i plànols que s’adjunten com a annex.” 
Annex XXIII.  

 
Punt 15. Torn obert de paraules.  
 
Carles Xavier López Benedí demana informació al delegat del rector per a 
estudiants respecte del tema del retardament en la convocatòria de 
beques de Conselleria.  
 
El delegat del rector per a estudiants contesta que s’ha demanat una 
explicació del motiu del retardament i s’ha lliurat un escrit en aquest 
sentit. Estem a l’espera de la resposta.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística afegeix que des de 
febrer, totes les setmanes s’ha reclamat a la Conselleria la convocatòria de 
les beques. Entén el retardament perquè en aquesta Universitat també 
estem patint el mateix degut als nous procediments. Anuncia que las 
Universitat de València ja ha convocat les seues beques, encara que no és 
normal ni convenient que es convoquen abans que les beques de la 
Conselleria, però calia donar una opció als nostres estudiants.  
 
Rosa García Lopera planteja les qüestions següents: 

- Demana que s’actualitzen els llistats de les persones acreditades 
després de fer la prova de l’idioma i pregunta com ha sigut la prova i 
els resultats. 

- En relació al curs especial de capacitació d’idioma, pregunta com és 
que s’han admès a 15 persones, de 47 sol·licitants. 

- Quant al pla de docència en valencià, la convocatòria s’hauria de 
posar en l’articulat i ens estalviaríem aquestes coses.  

 
El degà de la Facultat de Química fa menció a una carta del director del 
departament de Química Orgànica, que s’adjunta com a annex XXIV, 
respecte als cursos de valencià que es fan als campus universitaris. Els 
cursos de nivell C1 apareixen en el Campus dels Tarongers, però no en el 
Campus de Burjassot, on hi ha professors amb docència en valencià de 
baixa prolongada i els substituts no hi poden formar-se. Es queixen que el 
Campus de Burjassot està abandonat en aquest tema.  
 
Clara Gómez intervé en el mateix sentit. L’oferta de cursos en valencià en 
el Campus de Burjassot-Paterna és inferior que en altres campus i les 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 31 DE MAIG DE 2016. 
 

-25- 

classes no es poden donar correctament. Demana ampliació dels grups en 
valencià. 
 
David Jiménez demana que s’allarguen els terminis i que es tinga en 
compte l’excepcional situació de la Facultat de Magisteri, amb un alt 
percentatge de professorat associat. La proposta de contractació ha 
d’eixir el més prompte possible i demana que es tinga en compte la 
mancança de plantilla i que es corregisca la situació, ja que els estudiants 
de Magisteri tenen els mateixos drets que la resta d’estudiants. Demana 
responsabilitats, ja que es produeix un greuge comparatiu. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació vol que conste  
que el director del Departament de Teoria de l’Educació manifesta el 
malestar del departament per la decisió de minorar una plaça vacant de CU 
a ajudant doctor, en contra de la proposta del consell del departament, 
per la qual cosa sol·licita que es reconsidere aquesta decisió i que, en tot 
cas, el minorament siga a figures estatutàries. El motiu de la petició és no 
quedar, quan finalitze la moratòria de dos anys, en situació infraestatutària 
amb el risc de desaparèixer com a departament autònom. 
 
Antoni Iradi intervé en el mateix sentit que el degà de la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l’Educació. Manifesta la preocupació per la situació 
delicada del departament de Teoria de l’Educació que està en risc de 
desaparèixer i demanen unes garanties mínimes perquè la minoració no 
supose un risc. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica contesta que traslladarà 
aquest assumpte a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística indica que va ser el 
Consell de Govern el que va decidir que es fera una prova i un curs de 
preparació per a les persones que estaven en disposició de promocionar, 
però ja es va comentar que aquest curs podia ser insuficient per a assolir 
el nivell equivalent al C1, si no es partia d’un nivell previ. Es presentaren 
14 persones a la prova, de les quals 3 no superaren la prova oral i 
restaven 11, de les quals aprovaren 6. Els resultats es van comunicar al 
Servei de Recursos Humans PDI, i personalment a les persones 
interessades.  
 
A la pregunta de si es pot modificar el pla docent en valencià, la resposta 
és que, per suposat, aquest Consell de Govern és sobirà per a modificar 
qualsevol de les normes que aprova, però s’ha de fer a instàncies d’algú, 
igual que l’actual Pla d’Increment de la Docència en Valencià es va treballar 
a partir d’una proposta feta en el Claustre.  
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Respecte de l’oferta de cursos en valencià, explica quina és l’oferta actual i 
es mostra oberta a qualsevol sol·licitud de millora, tenint en compte que 
els recursos són limitats. Per al curs que ve es planteja l’oferta de cursos 
anuals i una oferta més “a la carta”, centrada en les persones i en els 
centres que ho necessiten i ho demanen. Aquest curs ja s’ha començat 
amb aquesta política, i al campus de Burjassot-Paterna s’hi van impartir 
cursos de nivell A2, a petició d’alguns centres. Per a optimitzar els 
recursos de que disposa la Universitat de València, s’està començant a 
treballar perquè el Centre d’Idiomes impartisca els cursos més generalistes 
i el Servei de Política Lingüística se centre en els cursos a la carta, tutories  
i grups de conversa, tant en valencià com en llengües estrangeres.  
 
En relació amb la carta de la directora del departament de Química 
Orgànica, la vicerectora comenta que el SPL ha visitat tots els centres de 
la Universitat i la majoria dels departaments per conèixer les necessitats 
de formació en llengües. En eixe sentit, només sis departaments de la 
Universitat de València han desestimat l’oferiment del SPL de visitar-los i, 
un d’ells és el departament de Química Orgànica.  
 
S’obre un segon torn d’intervencions. 
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria constata que ha 
rebut la visita del SPL, però, atesa la diversitat de necessitats de diferents 
nivells, no havia possibilitat de fer cursos i se’ls proposà posar-se en 
contacte amb altres centres. Demana al SPL que faça una proposta 
conjunta.  
 
Gabriel Aparicio pregunta quantes persones estan involucrades, per saber 
si es tracta d’un conflicte gran o no.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística contesta que no 
disposa en aquest moment de les dades concretes, però globalment, més 
del 50% del PDI de la Universitat té acreditat un coneixement de la llengua 
pròpia igual o superior al C1. Aquest percentatge és superior al 80% entre 
els ajudants, ajudants doctors o contractats doctors, però baixa a valors 
del 40% en el cas de TU. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
12,20 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
Esteban Morcillo Sánchez.  


