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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 28 de juny de 2016, a les 9’22 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, 
Professorat i Sostenibilitat: 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’Economia, 
Infraestructures i Tecnologies de 
la Informació: 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 d’estudiants: Jordi 
Caparrós Gutiérrez 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
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Representant departaments: 
Antoni Iradi Casal 
 
Representant departaments: 
Amadeo Fuenmayor Fernández 
 
Representant departaments: Clara 
Gómez Clarí 
 
Representant Instituts 
universitaris: Francisco Alonso Pla 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI 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 
 
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 
 
(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 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS: Pedro 
Cabrera Juan 
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Convidats: 
Director de l’Escola de Doctorat: 
José Vicente Bagán Sebastián. 
 
President de la Comissió 
d’Estatuts: Ricardo Juan Sánchez 
  
Vicegerent de Recursos Humans i 
Organització Administrativa: José 
Ramírez Martínez 
 
 

 
Absències justificades: 
Vicerector d’Estudis de  Postgrau: 
Rafael Crespo García 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
PDI Fac. Dret: Vicente José Baeza 
Avallone 
 
PDI Fac. Geografia i Història: 
Adrián Besó Ros 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 31 de maig 
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.  
 
La secretària general presenta la modificació de l’annex a l’acord 
113/2016, per a subsanar errors detectats i esmenes al text presentades 
per la degana de la Facultat de Dret.   
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 135/2016. “Aprovar l’acta de la sessió del Consell 
de Govern de 31 de maig de 2016, amb les modificacions 
següents: 
 
. A la pàg. 14 el paràgraf 6 queda redactat així: 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.  
 
 . A la pàg. 6, modificar la part de l’annex II de l’acord del 
Consell 113/2016, que fa referència als indicadors per a 
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establir el nivell de reconeixement dels màsters, per tal de 
completar els nivells i reducció docent.  
 
.  A la pag. 17, el paràgraf 4 queda redactat així: 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.” 

 
Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector informa que el Vicerectorat que ocupa el professor Dr. Juan Luis 
Gandia passa a denominar-se Vicerectorat d’Economia, Infraestructures i 
Tecnologies de la Informació. Aquestes competències es troben 
explícitament assignades des del seu inici a aquest Vicerectorat i donat 
l’abast, rellevància, transversalitat i responsabilitat que suposen, es 
considera que seria més apropiat realitzar aquest reconeixement formal.  
 
Igualment, informa que la CRUE ha emès un comunicat davant el Brexit 
perquè el resultat no afecte a les relacions entre Espanya i el Regne Unit. 
 
En l’apartat de les felicitacions, felicita 
 
. El grup multidisciplinar d’investigadors de la Universitat de València, per 
la seua participació en el disseny de la fase final de desenvolupament i 
fabricació de l’instrumental PHI (Polarimetric and Helioseismic Imager) que 
anirà a bord del satèl·lit Soler Orbiter de l’ESA. 
 
. Hendrik Jan Bolink, investigador de l’Institut de Ciència Molecular, per 
haver sigut guardonat amb un dels premis a l’excel·lència Investigadora 
RSEQ 2016 (en el desenvolupament de materials i dispositius 
electroluminiscents i fotovoltaics). 
 
. L’ICMOL i l’IFIC per la seua recepció dels reis d’Espanya en el Palau de la 
Zarzuela, als directors i representants d’unitats i centres acreditats amb el 
major reconeixement institucional a la recerca científica a Espanya “Severo 
Ochoa” i “María de Maeztu”. 
 
. El Dr. J.Emili Aura, pel seu nomenament com a nou director del Centre 
Internacional de Gandia que succeeix al Dr. Josep Montesinos.  
 
. El Dr. José Miguel Soriano, director i coordinador del llibre “El gran llibre 
de l’orxata i la xufa de València”, per guanyar el Gourmand World 
Cookboob Awards en la categoria Best non alcohòlic book, considerats els 
oscars de la gastronomia. 
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. L’Start-up NBN23 situada al nostre PCUV per resultar guanyadora de 
l’edició europea del Global Sports Innovation Competition celebrada en 
Trento (Italia), amb un projecte per a modernitzar el bàsquet mitjançant 
tecnologia i Big Data. 
 
. Dr. Roman de la Calle de la Calle, per rebre la Medalla al Mèrit en les Belles 
Arts de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles. 
 
. Dr. Jenaro Talens, catedràtic del departament de Teoria dels Llenguatges 
i Ciències de la Comunicació, pel seu nomenament com a membre de 
l’Acadèmia Europea en la secció Film, Media and Visual Studies. 
 
. El doctor honoris causa Paul Preston, pel seu nomenament com a doctor 
honoris causa per la Universitat de Barcelona.  
 
. Els nous directors: Dr. Javier de Lucas, de l’Institut de Drets Humans, que 
succeeix a la Dra. Consuelo Ramón; Dra. Amparo Cervera, de l’Institut 
d’Economia Internacional, que succeeix al Dr. Leandro García; el Dr. 
Francesc Hernández de l’Institut de Creativitat i Innovacions Educatives 
que succeeix al Dr. Ricard Huerta; el Dr. José Luis Monzón de l’IUDESCOP 
(nomenat en funcions tres mesos per l’empat produït), que succeeix al Dr. 
Joan Ramón Sanchis i la Dra. Penélope Hernández de LINEEX, que succeeix 
al Dr. José Vila.  
 
. Dra. Rosa Donat, vicedegana de la Facultat de Ciències Matemàtiques, pel 
seu nomenament com a presidenta de la Societat Espanyola de 
Matemàtica Aplicada.  
 
. La Facultat d’Economia, per ser la millor valorada per les empreses 
espanyoles en les àrees d’Economia i Direcció d’Empreses, estudi realitzat 
per la Fundació Everis.  
 
. La col·lecció espanyola Cultius Tipus de la UV, per participar en el 
Consorci juntament amb la Societat General d’Aigües de Barcelona i la 
Fundació Bosch i Gimpera-UB que desenvoluparà el projecte Drinking Water 
Library, destinat a crear la primera base de dades per a la tecnologia 
MALDITOF, de microorganismes aïllats en aigües de consum humà. 
 
. Dra. Elisa Valia i Dra. Mireia Ferri, investigadores de l’Institut Polibenestar 
i el seu director, Dr. Jordi Garcés, pel contracte amb la Diputació de 
València per a realitzar un diagnòstic dels serveis socials de la institució i 
en quina mesura aquests són adequats per a respondre a les necessitats i 
expectatives de la ciutadania.  
 
En l’apartat d’actes i reunions: 
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 . S’han produït diversos actes de donació.  

- Acte de donació de 166 obres (pictòriques, gràfiques i peces de 
ceràmica) donades pel catedràtic emèrit, Dr. Julio Marín.  

-  Acte de donació de 40 obres d’artistes contemporanis del Dr. Roman 
de la Calle. 

- Acte de quatre donacions de les famílies dels artistes Paco Bascuñan, 
Jesús Castelló, del fotoperiodista J. García Poveda (El Flaco) i de 
Vicent Álvarez (antic director dels Serveis Jurídics de la Universitat), 
a la sala de juntes de l’edifici de La Nau. 

 
. Presentació de la nova temporada de Claustre Obert i primera sessió amb 
el debat “el efecto de la robotización industrial sobre el empleo”, al Centre 
Cultural La Nau. 
 
. Assistència a la cloenda del seminari ETNOR “Hacia un gran pacto por la 
Ética: Empresarios, políticos y ONGs cruzan sus visiones” amb assistència 
del president de la Generalitat Valenciana i moderat per la catedràtica Dra. 
Adela Cortina, al Jardí Botànic.  
 
. Inauguració de la presentació de l’estudi Innovació i desenvolupament 
econòmic en l’empresa valenciana (prof. Dr. Isidre March), amb assistència 
del president de la Generalitat Valenciana, al Saló d’Actes de l’Adeit. 
 
. Assistència a l’obertura de l’edifici Veles e Vents, projecte de Heineken 
Espanya i Grup la Sucursal en València, on acollirà el primer grau en 
Ciències Gastronòmiques impartit per la Universitat de València.  
 
. Inauguració de l’exposició Artur Heras No Ficció. Obsolescència i 
Permanència de la Pintura, al Centre Cultural La Nau. 
 
. Visita de l’alcalde de València, Sr. Joan Ribó, al Parc Científic de la 
Universitat de València.  
 
. Acte de constitució i presentació del Club de Mentors de la Facultat 
d’Economia, amb l’assistència del conseller d’Hisenda i del president del 
Consell Social de la Universitat de València.  
 
. Acte d’investidura del Dr. Eduard Vieta, com a doctor honoris causa i 
acte de reconeixement a la llarga trajectòria investigadora, a l’experiència 
universitària i al personal jubilat en la Universitat, al Paranimf. 
 
. Inauguració del novè congrés iberoamericà de Comptabilitat de Gestió i 
tercer congrés internacional sobre Gestió Portuària, a la Facultat 
d’Economia.  
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El rector informa sobre la reunió de la CRUE de la setmana passada, on es 
tractaren les propostes, presentades per algunes universitats, al voltant 
de la implantació de títols de 180 crèdits. Indica que quan es va publicar el 
reial decret 43/2015, que donava l’oportunitat a les universitats de 
presentar títols de 180 crèdits, la CRUE no podia oposar-se, però va 
demanar un ajornament perquè a partir del curs 2017/18 s’acceptara la 
presentació de plans d’estudis de 180 crèdits, sempre que foren diferents 
als que ja hi són. La interpretació més correcta és que no estigueren 
enregistrats a Bolonya i no estigueren en el catàleg de les titulacions que 
s’imparteixen a Espanya (RUCT), que són 4000 títols aproximadament. 
 
Les universitats que van presentar oferta de títols de 180 crèdits van ser: 
La Universitat d’Antonio Nebrija (privada), va presentar cinc títols; la 
Universitat Catòlica de San Antonio de Múrcia (privada), va presentar dos 
títols; la Universitat Europea de Madrid (privada), va presentar cinc títols; 
la Universidad Internacional de La Rioja (privada), va presentar tres títols; 
la Universitat Oberta de Catalunya (on line, privada), va presentar un títol; 
la Universitat Pompeu Fabra (pública), va presentar dos títols en anglès: 
Global Studies i Bioinformatics sensu stricto i la Universitat de Barcelona 
(pública) va presentar un títol: Creació artística en Videojocs i videojocs 
aplicats, que no esta en el RUCT. 
 
Algunes ofertes d’universitats privades van ser més provocadores, ja que 
els títols ja hi eren i altres més curioses com ara, el grau en Disseny o el 
grau en Música.  
 
S’hi va dir que hi ha uns graus en estudis superiors no universitaris que 
tenen 240 crèdits, la qual cosa va crear molta confusió. La Universitat 
Pablo Olavide vol ofertar un títol de 240 crèdits en tres anys. 
 
La Comissió de Verificació ha informat negativament tots els títols de 180 
crèdits. Per tant, sembla impossible la seua implantació per al curs 
2016/2017, però algunes universitats estan fent preinscripcions, la qual 
cosa suposa que tenen el suport de la seua comunitat autònoma.  
 
Aquest és un tema de molta complexitat i el debat no s’ha restringit 
únicament a l’àmbit de les universitats privades, ja que hi ha també 
universitats públiques interessades en aquests títols. 
 
La proposta de la comissió executiva va ser una proposta transaccional 
per la qual eixiran endavant els títols que no tinguen equivalent i es 
consideren “diferents”. El debat va ser intens i finalment es va eixir de 
forma diplomàtica. S’hi va decidir que la Comissió Sectorial per a 
Assumptes Acadèmics propose, desprès d’una avaluació de continguts, un 
informe sobre el grau de semblança amb els títols existents, però aquesta 
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autorització de la CRUE no té cap formalitat, els efectes seran de caràcter 
intern, ja que la decisió final sobre la implantació ha de venir de la Comissió 
de Verificació i de la comunitat autònoma.  
 
La seua impressió és que, si no es produeix la derogació del decret  
43/2015, apareixeran progressivament títols de 180 crèdits i anirem cap 
a un sistema universitari profundament heterogeni. 
 
De moment, el debat s’ha detingut i és poc probable que haja títols de 
180 crèdits en el curs 2016/2017. 
 
D’altra part, indica que la Universitat de València ha redactat un manifest 
en defensa dels drets sexuals de les persones, i demanarà un minut de 
silenci, a les 12 h, per recordar el compromís de la nostra institució. El 
delegat d’estudiants dóna lectura al text que s’adjunta com a annex I 
d’aquesta acta. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret agraeix l’informe del rector i comunica 
també la Facultat de Dret ha sigut la millor valorada.   
 
El degà de la Facultat d’Economia intervé en el mateix sentit. 
 
El president de la Junta de PAS demana informació sobre l’estat de la 
reivindicació respecte de la carrera professional de PAS. Pregunta si s’està 
fent pressió perquè s’incloga en els pressupostos del proper any. 
 
 Carlos Javier López Benedí pregunta quina és la valoració sobre les 
declaracions que es van fer a la Cadena Ser, al voltant del finançament de 
la Universitat.  
 
El rector respon al president de la Junta de PAS que no hi ha cap notícia 
de la Generalitat Valenciana i que hi ha prevista una reunió per a la propera 
setmana on es plantejarà aquest assumpte. Anuncia que la Universitat de 
València continuarà lliurant cartes i reivindicacions i quan la Generalitat 
Valenciana prepare els seus pressupostos, es veurà quin és el seu 
compromís. Tampoc no hi ha notícies respecte de les propostes de 
convenis col·lectius ni de la mesa sectorial.  
 
La seua percepció és que estem davant un escenari espès, però s’haurà 
d’escometre iniciatives.  
 
D’altra banda, informa que el gerent i el vicerector d’Economia, 
infraestructures i Tecnologies de la Informació han tingut reunions amb la 
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plataforma de professorat associat per tractar sobre les seues 
reivindicacions i seria convenient tenir un conveni col·lectiu i figures 
alternatives com tenen altres universitats. Desprès d’un any de 
negociacions amb la Generalitat Valenciana, no s’han produït canvis 
substancials i al mes de juliol es reunirà el Consell Valencià d’Universitats 
on ens haurien d’informar, ja que la reivindicació s’ha plantejat de forma 
seriosa.  
 
Si no es resol el problema de finançament que té la comunitat autònoma, 
la resta de problemes quedaran ajornats. Opina que si continuem amb un 
finançament com el que tenim fins ara, es pot arribar al patiment de les 
diferents institucions, i entre elles, la nostra. Portem deu anys de 
finançament al límit, amb diferents problemàtiques, com ara les jubilacions 
massives, l’estructura de plans d’estudi 3+2, etc, que impacten sobre el 
finançament del sistema universitari. La taxa de reposició incideix 
negativament en l’estabilització i promoció del personal de la Universitat i, 
pel que fa a les taxes i beques, es crea una situació heterogènia en 
diferents comunitats autònomes. Qualsevol plantejament polític de baixada 
de taxes comporta la pujada automàtica de pressupost. Respecte de les 
beques, la situació és provisional i difícil i, pel que fa als retalls a l’I+D+I, la 
situació és greu. 
 
Per tant, tenim un escenari d’incertesa política i preocupa molt la situació 
del sistema universitari, sense tenir un marc de referència i, per això, cal 
incidir en la necessitat d’un gran pacte polític per la ciència i per 
l’educació. Cal continuar treballant i mantenir la coherència universitària.  
 
Punt 3.  Aprovació, si escau, del programa d’ajuda d’esportistes d’alt nivell 
i èlit universitaris, curs 2016/2017. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi és en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Indica que és una continuïtat del programa de l’any passat i demana el 
suport del consell.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 136/2016. “Aprovar el programa d’ajuda 
d’esportistes d’alt nivell, alt rendiment i èlit universitaris, 
corresponent al curs acadèmic 2016/2017, que s’adjunta 
com a annex.” Annex II. 
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Punt 4.  Informe sobre nomenament de director del Col·legi Major Rector 
Peset.  
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta l’assumpte. Indica que, desprès 
de la mort de Gonzalo Montiel, la persona que assumirà les seues funcions 
serà Ana Bonmatí, qui fins ara, dirigia el Col·legi Major Rector Peset. 
Aquest col·legi és un espai cultural amb moltes activitats expositives. 
S’ha buscat una persona experta en gestió cultural i que resolga els 
problemes que es puguen plantejar al col·legi. Per això proposa a Carlos 
Javier López Benedí, membre d’aquest Consell de Govern, que reuneix 
aquestes característiques i li agraeix l’acceptació del càrrec.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 137/2016. “Informar favorablement el 
nomenament de Carlos Javier López Benedi, com a 
director del Col·legi Major Rector Peset.” 

 
El rector demana que conste en acta l’agraïment institucional a Ana 
Bonmatí pel treball desenvolupat en el Col·legi Major. Està segur de la 
seua capacitat d’empatia que farà possible la continuïtat de la tasca que 
va fer Gonzalo Montiel, sense oblidar la gestió cultural.  
 
Punt 5. Aprovació, si escau, de contractació/pròrroga de professorat 
emèrit. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta tres noves propostes i sis pròrrogues i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació es refereix a la 
proposta d’Antonio Melero, que compleix els requisits exigits en la 
normativa.  
 
La degana de la Facultat de Dret demana el suport per als candidats 
proposats pel seu centre i indica que tots compten amb informe favorable 
del centre.  
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes, que obtenen els resultats 
següents: 
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Nomenament departament Votació 
Petra M.Pérez Alonso-
Geta 

Teoria de l’Educació 32 a favor, 3 en blanc 

Antonio Melero Bellido Filologia Clàssica 33 a favor, 2 en blanc 
Tomas Sala Franco Dret del Treball i de la 

Seg. Social 
34 a favor, 1 en blanc 

Pròrrogues   
Claude Benoit Morinière Filologia Francesa i 

Italiana 
32 a favor, 3 en blanc 

Jesús Ballesteros 
Llompart 

 Filosofia del Dret, 
Moral i Política 

32 a favor, 3 en blanc 

Javier Garrido Arilla Física de la Terra i 
Termodinàmica 

32 a favor, 3 en blanc 

Arcadio López 
Casanova 

Filologia Espanyola 32 a favor, 3 en blanc 

Juan Montero Aroca Dret Administratiu i 
Processal 

32 a favor, 3 en blanc 

Francisco Vicent Chuliá Dret Mercantil 32 a favor, 3 en blanc 
 
 Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 138/2016. “Autoritzar la contractació de la 
catedràtica d’universitat, Petra M. Pérez Alonso-Geta, 
com a professora emèrita de la Universitat de València, 
adscrita al departament de Teoria de l’Educació.” 

 
ACGUV 139/2016. “Autoritzar la contractació del  
catedràtic d’universitat, Antonio Melero Bellido, com a 
professor emèrit de la Universitat de València, adscrit al 
departament de Filologia Clàssica.” 

 
ACGUV 140/2016. “Autoritzar la contractació del  
catedràtic d’universitat, Tomás Sala Franco, com a 
professor emèrit de la Universitat de València, adscrit al 
departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social.” 

 
ACGUV 141/2016. “Autoritzar la renovació del contracte 
de la catedràtica d’universitat, Claude Benoit Morinière, 
com a professora emèrita de la Universitat de València, 
adscrita al departament de Filologia Francesa i Italiana.” 

 
ACGUV 142/2016. “Autoritzar la renovació del contracte 
del catedràtic d’universitat, Jesús Ballesteros Llompart, 
com a professor emèrit de la Universitat de València, 
adscrit al departament de Filosofia del Dret i Filosofia 
Política.” 
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ACGUV 143/2016. “Autoritzar la renovació del contracte 
del catedràtic d’universitat, Javier Garrido Arilla, com a 
professor emèrit de la Universitat de València, adscrit al 
departament de Física de la Terra i Termodinàmica.” 

 
ACGUV 144/2016. “Autoritzar la renovació del contracte 
del catedràtic d’universitat, Arcadio López Casanova, 
com a professor emèrit de la Universitat de València, 
adscrit al departament de Filologia Espanyola.” 

 
ACGUV 145/2016. “Autoritzar la renovació del contracte 
del catedràtic d’universitat, Juan Montero Aroca, com a 
professor emèrit de la Universitat de València, adscrit al 
departament de Dret Administratiu i Processal.” 

 
ACGUV 146/2016. “Autoritzar la renovació del contracte 
del catedràtic d’universitat, Francisco Vicent Chuliá, com 
a professor emèrit de la Universitat de València, adscrit al 
departament de Dret Mercantil “Manuel Broseta Pont.” 

 
Punt 6. Nomenament/renovació, si escau, de professorat honorari.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte. Es proposen cinc nous nomenaments i una renovació 
que venen avalats pels seus consells de centre, respectius. Tots 
compleixen els requisits, tret de Carmen Alborch qui té un perfil específic 
que l’avala i justifica la proposta. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret afegeix que Carmen Alborch pot aportar 
molt amb la seua experiència i relacions. A més, ha sigut degana de la 
Facultat de Dret. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació dóna el seu 
suport al professor Enric Casabán, qui té una ampla trajectòria 
investigadora. Va ser el primer en normalitzar la llengua i és membre de la 
junta del centre, la qual es va pronunciar, per unanimitat, a favor de la 
proposta.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques intervé per donar suport 
al professor Lé Dung Trang. Afegeix que és d’origen vietnamita i s’ha 
format a França. És un reconegut matemàtic en la seua àrea i director d’un 
centre reconegut per la UNESCO. 
 
El degà de la Facultat de Química agraeix les paraules de la vicerectora i 
dóna suport a la candidatura de Belén Abarca.  
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El vicerector de Participació i Projecció Territorial sol·licita el suport per al 
professor Juan Piqueras, qui té una trajectòria ininterrompuda en la 
Universitat i, a més, ha sigut director de departament.  
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes, que obtenen els resultats 
següents:  
 

Nomenament departament Votació 
Belén Abarca González Química Orgànica 31 a favor, 4 en blanc 
Carmen Alborch 
Bataller 

Dret Mercantil 33 a favor, 2 en blanc. 

Enric Casabán Moya Lògica i Filosofia de 
la Ciència 

32 a favor, 3 en blanc 

Lé Dung Trang Geometria i 
Topologia 

32 a favor, 3 en blanc 

Juan Piqueras Haba Geografia 32 a favor, 3 en blanc 
Renovació   
Teresa Yeves Bou Treball Social i 

Serveis Socials 
32 a favor, 3 en blanc 

 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 147/2016. “Aprovar, a proposta del departament 
de Química Orgànica, el nomenament de la catedràtica 
d’universitat,  Belén Abarca González, com a professora 
honorària de la Universitat de València.” 
 
ACGUV 148/2016. “Aprovar, a proposta del departament 
de Dret Mercantil ·Manuel Broseta Pont”, el nomenament 
de la professora,  Carmen Alborch Bataller, com a 
professora honorària de la Universitat de València.” 

 
ACGUV 149/2016. “Aprovar, a proposta del departament 
de Lògica i Filosofia de la Ciència, el nomenament del 
professor,  Enric Casabán Moya, com a professor 
honorari de la Universitat de València.” 

 
ACGUV 150/2016. “Aprovar, a proposta del departament 
de Geometria i Topologia, el nomenament del professor,  
Lé Dung Trang, com a professor honorari de la 
Universitat de València.” 
 
ACGUV 151/2016. “Aprovar, a proposta del departament 
de Geografia, el nomenament del professor,  Juan 
Piqueras Haba, com a professor honorari de la Universitat 
de València.” 
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ACGUV 152/2016. “Aprovar, a proposta del departament 
de Treball Social i Serveis Socials, la renovació de Teresa 
Yeves Bou, com a professora honorària de la Universitat 
de València.” 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de sol·licituds de comissions de serveis.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Afegeix que la Comissió de 
Professorat va informar favorablement les sol·licituds.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 153/2016. “Informar favorablement la sol·licitud 
de pròrroga de comissió de serveis de la professora Nieves 
Ledesma Marín, adscrita al departament de Didàctica i 
Organització Escolar de la Universitat de València, per a 
prestar els seus serveis a la Universitat Pública de 
Navarra, durant el curs 2016/2017.” 

 
ACGUV 154/2016. “Informar favorablement la sol·licitud 
de comissió de serveis del professor Miguel A. Pérez 
Benedito, adscrit al departament de Comptabilitat de la 
Universitat de València, per a prestar els seus serveis al 
Consorci Hospital General Universitari de València, 
durant el curs 2016/2017.” 

 
ACGUV 155/2016. “Informar favorablement la sol·licitud 
de pròrroga de comissió de serveis del professor Gil 
Manuel Hernández Martí, adscrit al departament de 
Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de 
València, per a prestar els seus serveis a l’Ajuntament de 
València, durant el curs 2016/2017.” 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de canvis d’àrea de coneixement.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual. Indica que les propostes de canvi d’àrea venen avalades pels 
departaments i pels currículums dels sol·licitants. Informa del procediment 
seguit: Davant la sol·licitud, la Comissió de Professorat fa una valoració en 
funció de la situacio de les àrees de coneixement implicades, de forma que 
el canvi d’àrea sol·licitat no genere o incremente els dèficits en els 
recursos docents. Cas de no produïr-se desequilibris, informa 
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favorablement i es tramita la sol·licitud a l’AVAP, que estudia la idoneïtat 
del perfil curricular. Finalment va al Consell de Govern per a la seua 
aprovació. En aquest cas, proposen sis canvis d’àrea de coneixement amb 
informe favorable de la Comissió de Professorat i de l’Agència Avaluadora 
(AVAP).  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 156/2016. “Aprovar la sol·licitud del professor 
Juan Vicente García Marsilla, de canvi d’àrea de 
coneixement d’Història de l’Art a l’àrea de coneixement 
d’Història Medieval.” 

 
ACGUV 157/2016. “Aprovar la sol·licitud del professor 
Francisco Miguel Micó Enguidanos, de canvi d’àrea de 
coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors 
a l’àrea de coneixement d’Enginyeria Telemàtica.” 

 
ACGUV 158/2016. “Aprovar la sol·licitud del professor 
Raimundo García Olcina, de canvi d’àrea de coneixement 
d’Electrònica a l’àrea de coneixement de Tecnologia 
Electrònica.” 

 
ACGUV 159/2016. “Aprovar la sol·licitud del professor 
Máximo Cobos Serrano, de canvi d’àrea de coneixement 
d’Enginyeria Electrònica a l’àrea de coneixement de 
Teoria de la Senyal i Comunicacions.” 

 
ACGUV 160/2016. “Aprovar la sol·licitud de la professora 
Carmen Botella Mascarell, de canvi d’àrea de 
coneixement d’Enginyeria Telemàtica a l’àrea de 
coneixement de Teoria de la Senyal i Comunicacions.” 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, d’acord de retribucions addicionals al PDI 
funcionari, 2016. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
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. 
 
José Manuel Claver planteja, en vistes al futur, que s’estudie la possibilitat 
d’un reconeixement per al professorat no funcionari. 
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La vicerectora contesta que es tractaria d’un complement específic, que 
no es pot reconèixer si no està contemplat en els pressupostos.  Cas que 
la llei ho permetera i hi haguera un finançament específic, s’hauria de 
presentar un pressupost addicional, prèvia negociació amb els agents 
sindicals i Mesa Negociadora.  
 
El president de la Junta de PDI afegeix que, a la nota de premsa de 
desembre passat, també es deia que es podria modificar el decret per tal 
que les universitats pogueren dotar complements específics. 
Malauradament, aquestes modificacions no s’han produït i s’haurà de 
continuar treballant. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (31 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 162/2016.  
“1. Aprovar la proposta d’assignació de  complement 
autonòmic per a l’exercici 2016, referida al professorat 
consignat a l’annex I. 
 
2. Trametre a l’AVAP les relacions de professorat que han 
demanat retribució addicional pel concepte de l’article 24 
(mobilitat) d’acord amb els annexos II i III. 
 
L’annex II conté la relació de professorat i estades que 
arriben a 180 dies amb estades iguals o superiors a 15 dies 
i que es gaudiren en el període comprés entre l’1 de gener 
de 2009 i el 31 de desembre de 2015, en universitats o 
altres centres docents o investigadors.  
 
L’annex III conté la relació de professorat que no 
compleix els requísits per a aparéixer a l’annex II. 
 
3. En tot cas, les sol·licituds dels interessats es trametran a 
l’AVAP juntament amb la documentació aportada per a 
la seua consideració.  
 
4. Delegar en la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, 
Professorat i Sostenibilitat, l’elaboració de la proposta 
d’acord de retribucions addicionals per als professors que 
presenten sol·licituds per a l’exercici 2016, d’ara 
endavant, en aplicació de la base cinquena de la 
convocatòria, aprovada per resolució del Rectorat de la 
Universitat de València, de 9 de març de 2016.” Annex III. 

 
Punt 10. Resolució, si escau, del recurs interposat contra acord del Consell 
de Govern sobre l’aprovació dels criteris de promoció de PDI per al curs 
2016/2017. 
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La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Afegeix que el recurrent es refereix a 
un esborrany de criteris de promoció que contenia una disposició 
addicional segona, per la qual no era aplicable l’art. 11 del Pla d’Increment 
de la docència en valencià i que aquesta disposició ja no hi era en l’acord 
del Consell de Govern; que el recurrent va presentar el recurs, desprès 
d’haver participat en tot el procés que es deriva de l’acord del Consell de 
Govern i que ja ha passat un mes. Per tant, es proposa no admetre a 
tràmit del recurs.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials agraeix que la proposta de 
resolució entre en el fons del recurs, però li preocupa que òbriga 
possibilitats per continuar recorrent. Opina que seria suficient dir que està 
fora de termini.  
 
El rector indica que aquesta resolució exhaureix la via administrativa, però 
no veu inconvenients en estudiar la possibilitat d’alleugerar la proposta de 
resolució, sense arribar al fons en els seus apartats 2 i 3. 
 
Rosa García anuncia el seu vot en contra, ja que, opina que el que es 
planteja sí és una qüestió de fons i que el requísit del nivell de valencià no 
és exigible per a tots els col·lectius. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 25 
vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 163/2016. “No admetre a tràmit el recurs de 
reposició interposat pel professor Manuel Pérez Alonso, 
contra acord del Consell de Govern de la Universitat de 
València 31/2016, de 9 de març, sobre els criteris de 
desenvolupament de la carrera de personal docent i 
investigador, aplicables al curs 2016/2017, d’acord amb la 
resolució que s’adjunta com a annex.” Annex IV. 
 

Punt 11. Aprovació, si escau, del canvi de denominació del departament 
de Filosofia del Dret, Moral i Política.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Afegeix que aquest assumpte deriva 
de la fusió de departaments, aprovada pel març de 2016. L’àrea de 
coneixement de Filosofia Moral decideix unir-se al departament de Filosofia 
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i, per tant, el que es planteja és la nova denominació provisional del 
departament, resultant d’aquest procés, que passaria a ser de Filosofia del 
Dret i Filosofia Política. La Comissió de Professorat ho ha informat 
favorablement i en el període d’informació pública s’estudiaran les 
al·legacions que es presenten. De moment, s’ha presentat una al·legació.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació explica, com ja 
ho va fer en la Comissió de Professorat, que la proposta no ha estat ben 
rebuda en el departament de Filosofia. Demana disculpes pel malestar que 
ocasiona aquest assumpte.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat indica 
que aquest tema es deriva del procediment de fusió i s’estudiaran les 
al·legacions que arriben durant el període d’exposició pública.  Afegeix que 
el departament tindrà l’opció de justificar la seua proposta.  
 
La degana de la Facultat de Dret opina que el nom del departament no té 
perquè respondre a una assignatura concreta del pla d’estudis.  
 
El rector proposa que la denominació siga provisional.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 164/2016. “Aprovar que el departament de 
Filosofia del Dret, Moral i Política canvie, 
provisionalment, la seua denominació, a departament de 
Filosofia del Dret i Filosofia Política.” 

 
Punt 12. Resolució, si escau, de sol·licituds de promoció de PDI per al curs 
2016/2017. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Afegeix que la Comissió de 
Professorat va informar favorablement la promoció de les persones que 
reuneixen els requisits aprovats pel consell de govern, que consten en els 
annexos.  
 
Pel que fa a la promoció a places de professorat titular d’universitat (TU), 
manifesta que la Comissió de Professorat va informar favorablement que la 
plaça de professor titular d’universitat, núm. 6497 dotada, segons els 
criteris de promoció, per transformació d’una plaça de contractat doctor, 
adscrita a l’àrea pròpia de Relativitat i Gravitació (àrea nacional de Física 
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Teòrica), -i ocupada interinament-, siga adscrita a l’àrea d’Astronomia i 
Astrofisica considerant la petició raonada, presentada pel departament 
d’Astronomia i Astrofísica, recolçada per acord unànime de la Junta de la 
Facultat de Física, en data de 3 de juny de 2016, i vist el balanç docent 
deficitari de l’àrea d’Astronomia i Astrofísica. La vicerectora demana al 
consell de govern l’aprovació d’aquesta petició i que, en conseqüència, la 
plaça TU 6497 es convoque a concurs, adscrita a l’àrea d’Astronomia i 
Astrofísica. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 165/2016. “Aprovar la promoció per al curs 
2016/17, del personal docent i investigador de la 
Universitat de València que compleix els requísits 
previstos en l’ACGUV 31/2016, de 9 de març, conforme a 
la documentació que s’adjunta en els llistats annexos. 
 
Aprovar que la plaça de professor titular d’universitat 
núm. 6497, dotada segons els criteris de promoció per 
transformació d’una plaça de professorat contractat 
doctor adscrita a l’àrea pròpia de Relativitat i Gravitació, 
siga adscrita a l’àrea d’Astronomía i Astrofísica, 
considerant la petició raonada presentada pel 
departament d’Astronomia i Astrofísica, recolzada per 
acord unànime de la Junta de Centre de la Facultat de 
Ciències Físiques i vist el balanç docent deficitari de l’àrea 
d’Astronomia i Astrofísica” Annex V. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, de convocatòria de concurs d’accés a places 
de PDI funcionari.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
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 (35 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 166/2016. “Aprovar els perfils i informar 
favorablement sobre els tribunals de les places de 
professorat funcionari que s’adjunten com a annex, per a 
convocar els concursos d’accés corresponent.” Annex VI. 
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Punt 14. Aprovació, si escau, de convocatòria de places de PDI contractat 
doctor. Perfils i tribunals. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Pel que fa a la plaça 919, adscrita al 
departament de Filologia Anglesa i Alemanya, l’aprovació del tribunal resta 
pendent del necessari canvi del vocal 5è suplent, donat que ja figura 
proposat com a vocal 2n titular. Manifesta que el departament ha estat 
requerit a presentar una nova proposta i no ho ha fet encara. 
Pel que fa a la plaça núm. 881, adscrita al departament de Filologia 
Francesa i Italiana, la vicerectora manifesta que la Comissió de Professorat 
ha informat favorablement la convocatòria sense el requisit lingüístic de 
coneixement del valencià, considerant que la mateixa es va dotar per a 
afavorir la promoció l’any 2012, abans de l’entrada en vigor del Pla 
d’Increment de la Docència en Valencià. A més a més, afegeix que la plaça 
ja va estar convocada sense requisit lingüístic l’any 2012 en el concurs 
que fou impugnat davant la jurisdicció contenciosa-administrativa per 
l’Advocacia de l’Estat, -per excedir la taxa de reposició-, i que la 
Universitat de València ha desistit del recurs d’apel.lació que va interposar 
contra la sentència desestimatòria, dictada en primera instància, per tal de 
poder convocar de nou la plaça dins de l’oferta d’ocupació pública de l’any 
2016 i que es puga finalitzar així amb la cobertura interina de la mateixa. 
És per això que es proposa que aquesta plaça siga convocada sense 
requisit lingüístic. 
 
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 34 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 167/2016. “Aprovar els perfils i informar 
favorablement sobre els tribunals de les places de 
professorat contractat doctor que s’adjunten com a annex, 
per a convocar els concursos d’accés corresponent, tret del 
tribunal de la plaça 919, atesa la repetició d’un dels vocals 
proposats. ” Annex VII. 

 
Punt 15. Aprovació, si escau, de calendari de processos de gestió 
acadèmica de la Universitat de València, curs 2016/2017. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Demana que conste l’agraïment al 
treball que han fet els serveis d’Estudiants i de Recursos Humans PDI. 
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 168/2016. “Aprovar el calendari de processos de 
gestió acadèmica, gestionats pel Servei de Recursos 
Humans PDI, corresponent al curs acadèmic 2016/2017, 
que s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 

 
ACGUV 169/2016. “Aprovar el calendari de processos de 
gestió acadèmica, gestionat pel Servei d’Estudiants, 
corresponent al curs acadèmic 2016/2017, que s’adjunta 
com a annex.” Annex IX. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, de propostes d’activitats de reconeixement 
de crèdits per participació universitària per al curs 2016/2017. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Assabenta de les novetats respecte d’anys anteriors. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 170/2016.  
“1. Aprovar la proposta d’activitats de reconeixement de 
crèdits per participació universitària, corresponent al curs 
acadèmic 2016/2017, que s’adjunta com a annex.” 
 
2. No aprovar, per incompliment dels requisits exigits a la 
normativa vigent, les propostes informades 
desfavorablement per la Comissió Assessora d’Estudis de 
Grau, que s’adjunten com a annex.” Annex X. 

 
Punt 17. Aprovació, si escau, de propostes de doble titulació de grau per 
al curs 2016/2017. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Es tracta d’una sola proposta de doble titulació internacional 
de la Facultat de Química. És una titulació complexa, però molt completa. 
Es proposa que es cursen tres cursos en la nostra Universitat, de 180 
crèdits i dos cursos en Estrasburg. Un total de 300 crèdits que, superats, 
donaran lloc a quatre titulacions. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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El degà de la Facultat de Química agraeix l’esforç i la tenacitat que la 
vicerectora ha invertit en aquesta estructura i remodelació de la titulació, 
mitjançant un conveni amb la Universitat d’Estrasburg.  
 
El rector transmet la seua felicitació per aquesta iniciativa.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 171/2016. “Aprovar la doble titulacio 
internacional  Diplôme d’Ingenieur/Grade Master i 
Master Science et Technologies, de la ECPM-Unistra de la 
Universitat d’Estrasburg i Grau en Química i Màster en 
Química Orgànica o Tècniques Experimentals en Química 
de la Universitat de València, l’expedient del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XI. 

 
Punt 18. Modificació, si escau, del Reglament de dipòsit, avaluació i 
defensa de la tesi doctoral.  
 
El rector cedeix la paraula al director de l’Escola de Doctorat, Dr. José 
Vicente Bagán, que ha estat convidat en aquesta sessió per presentar 
aquest assumpte.  
 
El director de l’Escola de Doctorat agraeix la invitació i indica que els 
motius de la modificació d’aquest reglament han estat: adequar la nova 
ubicació informàtica de las tesis, visualitzar el problema que hi ha, degut a 
la quantitat de tesis dipositades i donar eficiència i qualitat al procés. 
Afegeix que, en tot moment, s’ha intentat implicar a totes les branques 
del coneixement amb la creació d’una comissió on es podran incorporar 
tots els directors de programes de doctorat. El 3 de juny va eixir un 
document de treball amb el suport de la Comissió d’Estatuts. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Comissió d’Estatuts afegeix que els suggeriments que ha 
fet la Comissió han sigut per motius estrictament legals.  
 
El director de l’Escola de Doctorat indica que el text recull els 
suggeriments de la Comissió d’Estatuts.  
 
El president de la Junta de PDI assabenta que alguns suggeriments de 
l’Assessoria Jurídica no s’hi han recollit.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació agraeix la 
presentació que s’ha fet i el treball que ha desenvolupat el director de 
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l’Escola de Doctorat, però opina que l’article 8.1.a) es podria millorar i, pel 
que fa a l’article 9.1.b), justificar el decret li sembla contradictori. 
 
S’obre un debat al voltant dels article 8.1.a) i 9.1.b) amb les intervencions 
de la degana de Dret, el degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques, el 
degà de la Facultat de Ciències Biològiques i el degà de la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació que presenten esmenes.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria opina que les 
esmenes suposen canvis substancials respecte a la proposta inicial i 
s’haurien d’estudiar amb profunditat.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia indica que aquest és un 
document de consens i és millor emprar termes medis per tal de donar 
cabuda a tots.  
 
El president de la Comissió d’Estatuts indica que la filosofia del text abasta 
totes les opcions i és partidari de deixar-lo com està. 
 
El rector concreta les propostes presentades.  
El text de l’article 8.1.a) és el següent: 
 

a) El doctorand o la doctoranda ha de presentar un mínim de tres articles, 
ja publicats o acceptats en revistes indexades en algun índex internacional com 
ara JCR (WoS) i/o SJR (Scopus) en el cas de Ciències Socials, i ha de ser el 
primer signant de tots els treballs que presente. En cas contrari, cal que justifique 
el seu lloc de signatura. A aquest efecte, cada comissió de coordinació 
acadèmica del programa de doctorat corresponent determinarà, en cada cas, el 
factor d’impacte que han de tenir les publicacions en els índexs bibliogràfics. 
 
 D’acord amb l’esmena presentada, es redactaria així:  
 
a) El doctorand o la doctoranda ha de presentar un mínim de tres articles, ja 
publicats o acceptats en revistes indexades en algun índex internacional com ara 
JCR (WoS) i/o SJR (Scopus) en el cas de Ciències Socials, i ha de ser el primer 
signant de tots els treballs que presente. En cas contrari, cal que justifique el seu 
lloc de signatura. En cas que no es puguen complir els requisits anteriors, cada 
comissió de coordinació acadèmica del programa de doctorat corresponent 
determinarà, en cada cas, el factor d’impacte que han de tenir les publicacions en 
els índexs bibliogràfics. 
 
Pel que fa a l’article 9.1.b) el text és el següent: 
 

b) Que la tesi doctoral s’haja redactat i siga defensada en una de les llengües 
habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, 
diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya, sense perjudici de 
l’article 7.2. La comissió de coordinació acadèmica de cada programa de 
Doctorat podrà demanar, si li sembla adient i justificant-ho degudament, la 
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aplicació de l’art. 15.1.b del Real Decret 99/2011. Aquest apartat no és 
aplicable per a les estades, els informes i els experts que procedisquen d’un 
país de parla hispana. 

 
I quedaria redactat així:  
 

a) b)Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’haja 
redactat i siga defensada en una de les llengües habituals per a la comunicació 
científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües 
oficials a Espanya, sense perjudici de l’article 7.2. La comissió de coordinació 
acadèmica de cada programa de Doctorat podrà demanar, prèvia justificació, que 
la major part de la tesi o la seua totalitat siga redactada o siga defensada en una 
llengua estrangera. Aquest apartat no és aplicable per a les estades, els informes 
i els experts que procedisquen d’un país de parla hispana. 
 
Se sotmet a votació la proposta de reglament amb aquestes modificacions. La 
votació es fa a mà alçada i per unanimitat (28 vots a favor), es pren l’acord 
següent: 
 

ACGUV 172/2016. “Modificar el reglament sobre Dipòsit, 
Avaluació i Defensa de la Tesi Doctoral, d’acord amb el 
text que s’adjunta com a annex.” Annex X. 
 

Punt 19. Modificació, si escau, del reglament de règim intern de l’Escola de 
Doctorat de la Universitat de València.  
 
El rector cedeix la paraula el director de l’Escola de Doctorat perquè 
presente l’assumpte.  
 
El director de l’Escola de Doctorat fa referència a la documentació que hi 
ha en l’Aula Virtual. Indica que el Comité de direcció té tres representants, 
però hi ha quatre branques de coneixement. Proposa que la branca que es 
quede sense representació, tinga un membre més en la Junta Permanent. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia indica que aquesta proposta és la 
prova fefaent del compromís que va adquirir per tal de representar a totes 
les branques de coneixement i li transmet la seua felicitació. 
 
La degana de la Facultat de Dret presenta una esmena de millora a l’article 
20.i) per tal de canviar “de conformitat amb” per “aquells que compleixen 
els requisits”. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació felicita el 
director de l’Escola de Doctorat per la proposta.  
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Se sotmet a votació la proposta amb la modificació de la degana de la 
Facultat de Dret. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (28 vots a 
favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 173/2016. “Modificar el reglament de règim 
intern de l’Escola de Doctorat de la Universitat de 
València, d’acord amb el text que s’adjunta com a annex.” 
Annex XI. 

 
Punt 20. Aprovació, si escau, de reglaments de règim intern de 
departaments.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta les propostes i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual. Es tracta de tres propostes de reglament de règim intern, 
conseqüència de la fusió de departaments.  
 
Demana que es retire la proposta del reglament de règim intern del 
departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica per a millor 
estudi, ja que es proposa un canvi en la seua denominació, diferent 
respecte de la proposta inicial, la qual cosa s’accepta pels membres del 
consell.  
 
La secretaria general presenta la resta de propostes. Es tracta del 
reglament de règim intern del departament de Biologia Cel·lular, Biologia 
Funcional i Antropologia Física i del departament de Prehistòria, 
Arqueologia i Història Antiga. Afegeix que la Comissió d’Estatuts i 
l’Assessoria Jurídica han presentat suggeriments que han estat acceptats.  
 
El president de la Comissió d’Estatuts demana que conste en acta el 
treball de base que ha fet la Secretaria General, essencial per a la comissió,  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 174/2016. “Aprovar el reglament de règim intern 
del departament de Biologia Cel·lular, Biologia Funcional 
i Antropologia Física, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 175/2016. “Aprovar el reglament de règim intern 
del departament de Prehistòria, Arqueologia i Història 
Antiga, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XIII. 
 

Punt 21. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
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El vicerector de Participació i Projecció Territorial, la vicerectora 
d’Investigació i Política Científica, el vicerector d’Internacionalització i 
Cooperació, el vicerector d’Economia, Infraestructura i Tecnologies de la 
Informació i la secretària general presenten els convenis corresponents a la 
seua àrea de treball i fan referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Igualment, la vicerectora d’Estudis de 
Grau i Política Lingüística presenta, en absència del vicerector d’Estudis de 
Postgrau els convenis que li corresponen.  
 
Finalment, el rector presenta, en absència del vicerector de Cultura i 
Igualtat, els conveni amb el Palau de les Arts. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI planteja els seus dubtes al voltant dels 
convenis amb l’Ajuntament de Benetússer i amb la Diputació Provincial de 
València.  
 
El rector opina, pel que fa al conveni amb la Diputació Provincial que la 
Universitat hauria de transmetre la seua posició sobre els temes taurins. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 176/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Benetússer i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex XIV. 

 
ACGUV 177/2016. “Autoritzar la signatura de l’acord de 
col·laboració sobre beneficis d’explotació de Serveis 
Farmacogenètics entre l’Institut d’Investigació Sanitària 
La Fe i la Universitat de València. Estudi General, el text 
del qual s’adjunta com a annex.”Annex XV. 

 
ACGUV 178/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració entre l’Agència Estatal Consell 
Superior d’Investigacions Científiques i la Universitat de 
València. Estudi General, per a fomalitzar l’associació del 
“grup d’astrofísica extragalàctica i cosmologia”  com a 
unitat associada d’I+D+I al CSIC  mitjançant l’Institut de 
Física de Cantabria, el text del qual s’adjunta com a 
annex.”Annex XVI. 

 
ACGUV 179/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Fundació de la Comunitat 
Valenciana Centre de Investigació Príncep Felipe i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la 
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constitució d’una unitat mixta de citòmica, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 

 
ACGUV 180/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
cooperació entre la Universitat Autònoma de Encarnación 
de Paraguay i la Universitat de València. Estudi General, 
per al reconeixement del centre d’investigació i 
documentació de la Universitat Autònoma d’Encarnación, 
com a unitat internacional d’investigació associada a 
l’Instittut Universitari de Polibenestar de la Universitat de 
València, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XVIII. 

 
ACGUV 181/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Diputació Provincial de València i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex XIX. 

 
ACGUV 182/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat Jaume I i la Universitat 
de València. Estudi General,  per a l’organització i 
desenvolupament del programa de doctorat en Disseny, 
Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques de Benestar 
Social, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex XX. 

 
ACGUV 183/2016.  
“1. Autoritzar la signatura del conveni de col·laboració 
entre la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat 
Carlos III de Madrid (UC3M) i la Universitat de València. 
Estudi General, per a la realització del programa de 
doctorat conjunt en Història Econòmica, el text del qual 
s’adjunta com a annex. 
 
 2. Autoritzar la signatura del protocol d’adhesió de la 
Universitat de València. Estudi General (UV) al conveni 
de col·laboració entre la Universitat de Barcelona (UB) i la 
Universitat Carlos III de Madrid (UC3M) per a la 
realització del programa de doctorat conjunt en Història 
Econòmica, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XXI. 
 
ACGUV 184/2016. “Autoritzar la signatura del protocol 
de col·laboració entre la Universidad Nacional de Comahue  
(Argentina) i la Universitat de València. Estudi General,  
per al desenvolupament del programa de doctorat en 
Marketing, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XXII. 
 
ACGUV 185/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Institut Superior d’Ensenyaments 
Artístics de la Comunitat Valenciana – Escola d’Art i 
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Superior de Disseny de València  i la Universitat de 
València. Estudi General,  per al desenvolupament i 
col·laboració del programa de doctorat en Disseny, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXIII. 
 
ACGUV 186/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Università della Calabria i la 
Universitat de València. Estudi General,  per a 
l’establiment del programa de doble titulació Màster en 
Pensament Filosòfic Contemporani (MPFC) i Laurea 
Magistrale in Scienze Filosofiche (LMSF), el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXIV. 
 
ACGUV 187/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de cooperació entre la Facultat de Ciències 
Jurídiques i Socials de la Universitat de Talca-Xile i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXV 
 
ACGUV 188/2016. “Autoritzar la signa ACGUV 190/2016. 
“Autoritzar la signatura del conveni  entre l’Ajuntament 
d’Ontinyent, la Diputació Provincial de València i la 
Universitat de València. Estudi General, per a  la millora 
de les instal·lacions esportives municipals d’ús compartit 
per la ciutadania i l’alumnat de la titulació del grau en 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport ubicades a 
Ontinyent, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XXVI. 
 
ACGUV 189/2016. “Autoritzar la incorporació de la 
Universitat de València. Estudi General a the Silkroad 
Universities Network (SUN), d’acord amb  la 
documentació que s’adjunta com a annex.” Annex XXVII. 
 
ACGUV 190/2016. “Autoritzar la signatura del conveni  
entre l’Ajuntament d’Ontinyent, la Diputació Provincial 
de València i la Universitat de València. Estudi General, 
per a  la millora de les instal·lacions esportives municipals 
d’ús compartit per la ciutadania i l’alumnat de la titulació 
del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
ubicades a Ontinyent, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XXVIII. 
 
ACGUV 191/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Generalitat Valenciana, mitjançant 
la Conselleria de Justícia, Administració Pública, 
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament d’una plataforma de garantia d’accés a 
la justícia, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XXIX. 
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ACGUV 192/2016. “Autoritzar la signatura del conveni  
marc entre la Fundació General de la Universitat de 
València, el Palau de les Arts Reina Sofia i la Universitat 
de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XXX. 
 

Punt 22. Aprovació, si escau, de l’acord de cessió de drets d’explotació de 
patents.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 193/2016. “Aprovar el contracte de llicència 
d’explotació de la patent EP14198823, amb el títol 
Compound for treatment of myotonic distrophy type 1, de 
titularitat 100% de la Universitat de València, entre 
l’empresa Myogen Health Company, SL i la Universitat 
de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 
com a annex.”Annex XXXI. 

 
ACGUV 194/2016. “Aprovar el contracte de la cessió dels 
drets derivats de la sol·licitud internacional de la patent 
PCT/ES2016/070164, amb el títol Ferruginol Analogs As 
Antiviral Agents, del que la Universitat de València és 
cotitular en un 80% i la Universitat d’Antioquia en un 
20%, d’acord amb el text s’adjunta com a annex.” Annex 
XXXII. 

 
Punt 23. Aprovació, si escau, de l’Oferta d’Ocupació Pública, 2016.  
 
El rector cedeix la paraula el vicegerent de Recursos Humans i Organització 
Administrativa, José Ramírez Martínez, que ha estat convidat a aquesta 
sessió per presentar aquest assumpte.  
 
El vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València i indica que es tracta d’ofertar 32 places del grup C1 de torn 
lliure i 32 places del grup C1 per al torn de promoció. Del grup A1, 
s’ofertaran 3 places en el torn lliure i 3 en el torn de promoció i finalment, 
5 places del grup A2 en torn de promoció interna. Afegeix que en Mesa 
Negociadora es va aprovar incorporar l’oferta de places d’auxiliars de 
serveis.  
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S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI opina que s’hauria de fer menció a l’oferta 
de places d’auxiliars de serveis, encara que no forme part de l’acord, ja 
que el tema dels auxiliars de serveis és un debat obert que va unit al tema 
de l’externalització de serveis. No desapareixen les funcions però sí el 
personal. Per això, ha d’haver un compromís en el sentit que les funcions 
d’aquest personal continuen fent-se per personal de la Universitat de 
València.  
 
Francesc Marí intervé en la mateixa línia. Aquesta escala es minora per 
diferents raons. La qüestió no és que desaparega l’escala, sinó que el 
treball ho faran persones externes a la Universitat. Opina que l’acord hauria 
de portar l’annex de la Mesa Negociadora. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 195/2016. “Aprovar l’oferta d’ocupació pública 
del personal d’administració i serveis de la Universitat de 
València, per a l’any 2016, que s’adjunta com a annex.” 
Annex XXXIII. 

 
Punt 24. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de RLT 
2/2016 de PAS de la Universitat de València.  
 
El vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de 
la Universitat de València. Afegeix que aquesta proposta respon a la 
necessitat d’adequar la plantilla als darrers moviments que s’han produït, 
conseqüència de la fusió de departaments. Es proposen ajusts en el Servei 
d’Estudiants i reequilibrar llocs d’administradors de centres i també la 
reconfiguració del Servei de Manteniment.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret indica que en el cas dels administradors 
de centre, la memòria justificativa no respon al treball que desenvolupen. 
Es proposa la reclassificació del complement de destinació, que fa 
referència al lloc de treball, però no del complement específic que és 
refereix a la càrrega de treball. Opina que s’hauria d’estudiar el 
complement específic dels administradors per tal d’adequar-lo. 
 
El vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa recorda 
que aquest assumpte s’ha aprovat per les quatre seccions sindicals i 
assabenta que el que s’ha modificat és el barrat de les places.  
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Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 196/2016. “Informar favorablement sobre la 
modificació de RLT 2/2016 de personal d’administració i 
serveis de la Universitat de València, que s’adjunta com a 
annex.” Annex XXXIV. 

 
Punt 25. Torn obert de paraules.  
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia es refereix a una petició respecte de 
la plaça de cap d’unitat de la Facultat C/B de promoció interna. Pregunta 
quina és la situació.  
 
El vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa indica que 
aquest no n’és un assumpte nou. Des del 2012 hi ha reunions amb els 
caps d’unitat que ja plantejaven sol·licituds d’augment de complements 
específics i que van ser rebutjats. De les propostes plantejades, la 
Gerència va donar suport al canvi de grup (del grup C al grup B). A 
continuació, el que es plantejà és curs selectiu versus oposició. La 
sol·licitud de curs selectiu es va rebutjar perquè no és el mètode més 
idoni.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
14,30 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector  
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez.  
 
 
 
 

 
 
 
  


