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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 26 de juliol de 2016, a les 9’20 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban Morcillo 
Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, 
queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat 
de València. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica, 
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’Estudis de  Postgrau: 
Rafael Crespo García 
 
Vicerector d’Economia, 
Infraestructures i Tecnologies de 
la Informació: Juan Luis Gandía 
Cabedo 
 
Vicerectora d’Investigació i 
Política Científica: Pilar Campins 
Falcó. 
 
Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 

Delegat d’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  
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
 
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. Farmàcia: María José Ruiz 
Leal 
 
PDI Fac. Geografia i Història: 
Adrián Besó Ros 
 
PDI Fac. Farmàcia: José Gorgues 
Zamora 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
Personal investigador en formació: 
Patricia Llopis Nadal 
 
Estudiant Fac. Economia: Pau 
Fayos Montagud 
 
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: 
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 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
 
Absències justificades: 
 
Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 
PDI ETSE: José Manuel Claver 
Iborra 
 
Estudiant Fac. Física: Giorgia Pia 
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PAS Fac. Economia: Pilar Catalán 
Cercós. 
 
 
 

Convidats: 
Delegat del rector per a 
processos de gestió acadèmica en 
la universitat digital: Jesús V. 
Albert

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 28 de juny 
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.  
 
La degana de la Facultat de Dret presenta una modificació que és 
acceptada.  
 
A continuació, es pren, per assentiment dels membres, l’acord següent: 
 

ACGUV 197/2016. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 28 de juny de 2016, amb les modificacions següent: 
 
. A la pàgina. 8, el paràgraf 6è queda redactat així: La 
degana de la Facultat de Dret agraeix l’informe del rector 
i comunica que també la Facultat de Dret ha sigut la 
millor valorada. 
 . A la pàgina 8 eliminar del paràgraf 9è “respecte de la 
seua Facultat”.” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el nomenament del professor Pedro Morillo Tena, 
membre de l’ETSE, com a delegat del rector per a estratègia on line de 
postgrau. 
 
A continuació transmet les felicitacions als membres de la comunitat 
universitària següents: 
 
. Julia Durbán, guanyadora del programa YUZZ de la Universitat de 
València, en la seua setena edició, pel seu projecte TripTo, que viatjarà 
durant una setmana a Silicon Valley, referència mundial en innovació.  
 
. El grup d’investigadors del departament d’Astronomia i Astrofísica  i del 
departament de Matemàtiques, coordinats pel professor Dr. José Antonio 
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Font, per convertir-se en membres de la col·laboració científica VIRGO 
(major detector europeu d’ones gravitatòries per interferometria làser). 
 
. El grup de teatre ASSAIG de la Universitat de València, per rebre el premi 
a la millor contribució teatral, de la Cartelera Turia. 
 
. El Dr. Julio Jorge Fernández Garrido, degà de la Facultat d’Infermeria i 
Podologia, per la seua elecció com a president dels degans d’Infermeria 
d’Espanya.  
 
. Els guanyadors de la setena edició de premis Manuel Castillo, 2015: 

- Modalitat universitària de recerca publicada: Dr. Luis Miguel 
Lázaro, CU de la Universitat de València i el professor Dr. José 
Miguel Corberá de la VIU.  

- Modalitat de reportatge periodístic emès: el documental La crisis 
del agua de RTVE. 

- Modalitat de monografia universitària inèdita de recerca: la 
llicenciada de la Universitat de València: Sra. Laia Mas. 

- Reconeixement a membres de la Universitat de València sota el 
títol Iniciatives Lluis Vives:   

  . Prof. Dr. Joaquín García Roca.  
  . Sra. Francisca Ginés.  
  . l’Associació ACMAS 
  . Prof. Javier García Gómez 
 
. L’edició d’enguany del festival Serenates, pel seu èxit d’assistència de 
públic de programació (al voltant de 7000 assistents). 
 
. L’Institut Polibenestar per convertir-se en referent en la recerca europea 
sobre promoció d’un envelliment actiu i saludable gràcies a la seua 
participació activa i lideratge en el marc de l’European Innovation 
Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). 
 
. Els nostres estudiants que han participat en els tercers Jocs Europeus 
Universitaris 2016, celebrats del 12 al 25 de juliol a Zagreb i Rijeka 
(Croacia) i a les seleccions de la Universitat de València de karate femení, 
per aconseguir la medalla de bronze, i fútbol 7 femení, per proclamar-se 
subcampiona. 
 
. El programa teatral Las pequeñas Europas d’Escena Erasmus, produït per 
la Universitat de València i l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, 
per l’èxit de la seua gira amb més de 5.300 persones. 
 
. La doctoranda Agnese Sampietro, del departament de Teoria dels 
Llenguatges i Ciències de la Comunicació, per defensar la primera tesi 
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sobre el fenomen de l’ús, la difusió i l’impacte de les emoticones i dels 
emojis, primer estudi sistemàtic en espanyol sobre el fenomen d’aquestes 
figures.  
 
En l’apartat de les publicacions, felicita al grup d’investigadors de la 
Universitat de València, dirigit per la Dra. Pilar Campins Falcó, i de 
Cambridge, per proposar la zeïna, material natural obtingut de la dacsa, 
com a alternativa a derivats del petroli per al disseny de dispositius de 
monitorització, biokits i biosensors, treball publicat en la revista científica 
Biosensors and Bioelectronics, que té aplicacions directes en els camps 
mediambientals i en Ciències de la Salut. 
 
En l’apartat d’actes i reunions, han tingut lloc els següents: 
 
. Inauguració de l’exposició Els nostres dinosaures, al museu Príncep Felip, 
amb l’assistència del president de la Generalitat Valenciana.  
. Reunió dels rectors del Comunitat Valenciana (CRUPV) amb el conseller 
d’Educació.  
. Inauguració de la trenta-tresena edició de la UEG sota el lema 
Organització Territorial. De l’escala local a la global, amb la conferència del 
catedràtic Dr. Joan Romero, a Gandia, amb l’assistència del conseller 
d’Hisenda i Model Econòmic, Sr. Vicent Soler.  
. L’Ajuntament d’Alboraia, el Consell Regulador de la Denominació d’Origen 
Xufa i la Universitat de València van fer la presentació del Gran Libro de la 
Horchata y la Chufa, a la Casa del Compte de Znoguera. 
 
El rector comunica que s’han signat els convenis següents: 
. Amb la Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria de Transparència, 
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per a la realització 
d’activitats de Transparència i Participació Ciutadana per a l’exercici 2016. 
 
. Amb la Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, per a la creació i posada en marxa de la 
Càtedra de Pilota Valenciana.  
 
. Amb la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i 
Treball, per a la realització de les activitats del programa Campus de 
l’Emprenedor Innovador. 
 
. Amb el Comitè Autonòmic de Cruz Roja Española en la Comunitat 
Valenciana, la UPV, la UA, la UJI i la Universitat Miguel Hernández d’Elx. 
 
. Amb la Diputació Provincial de València, per al desenvolupament del 
projecte Plaça de València, Patrimoni i Memòria Col·lectiva, a partir de cinc 
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eixos d’estudi: Plaça i Guerra Civil, Plaça i Política, Plaça i Arquitectura-
Urbanisme, Plaça i Espectacles i Plaça i Música. 
 
. Amb les Corts Valencianes, conveni marc de pràctiques externes. 
 
Pel que fa a les comunicacions a la web de la Universitat de València, s’ha 
adaptat l’entrada de l’Aulari V per a facilitar l’accés a les persones amb 
diversitat funcional. 
 
La Universitat de València ha adjudicat el 99,75% de les 8.570 places de 
primer curs que ofereix per a l’any acadèmic 2016/2017, és a dir, s’ha 
cobert quasi la totalitat de l’oferta en centres propis i en les seues 
titulacions. Les titulacions de Medicina, Bioquímica, Odontologia, 
Farmàcia/Nutrició Dietètica, Física i Biotecnologia són les de major nota de 
tall. Medicina es queda amb una llista d’espera de quasi dos mil cinc-centes 
persones. 
 
El rector cedeix la paraula la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, 
Professorat i Sostenibilitat perquè informe sobre el procés d’inici de 
constitució de la Mesa per a negociar el conveni col·lectiu que afectarà al 
personal laboral de les universitats valencianes.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat indica 
que ha començat el procés per a la negociació del conveni col·lectiu. El 21 
de juliol, la Conselleria d’Educació va convocar els representants de les 
universitats valencianes i de les seccions sindicals per a constituir-hi la 
Mesa. Van estar presents el secretari autonòmic, la directora general 
d’Universitats i la subdirectora. Per part de la Universitat, va assistir la 
vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat, el 
vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació, el 
gerent i el vicegerent de Recursos Humans i Organització Administrativa, i 
representants de les seccions sindicals. Es va acordar que els sindicats 
amb més nombre de vots, tindran més representació. 
 
Es pretén negociar un conveni per al personal laboral contractat, que s’ha 
demanat fa anys, ja que som l’única comunitat autonòmica que no en té i 
es necessita per a regular altres figures que ens poden interessar i també 
les condicions laborals de les figures existents. Per tant, la vicerectora 
mostra la seua satisfacció amb l’inici de les negociacions. 
 
Encara falta concretar els representants que formaran la Mesa de 
Negociació, però ja es va aprovar el nombre per part de les universitats i 
les seccions sindicals: 13 persones de l’Administració, de les quals 3 seran 
de Conselleria i 2 de cada una de les universitats.  
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Cada rector proposarà els seus representants i seria convenient que hi 
hagueren titulars i suplents. Per la nostra part, els titulars seran el 
vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació i la 
vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat; i els 
suplents, el gerent i el vicegerent de Recursos Humans i Organització 
Administrativa, però amb la voluntat que els quatre siguen presents en 
totes les reunions. També s’hi va acordar que la presidència i la secretaria 
recaigueren en la Conselleria d’Educació. 
 
Anuncia que la propera reunió serà el 27 de setembre, amb la finalitat 
d’establir un calendari de treball. A partir d’aquesta data, s’iniciaran les 
negociacions i els sindicats ja han anunciat que portaran un esborrany per 
a començar el treball. 
 
Desitja que el conveni col·lectiu estiga enllestit prompte i es faça servir 
per a millorar la situació laboral dels nostres treballadors i treballadores i 
puguem gaudir de les noves figures laborals que calen.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PAS pregunta si en la reunió es va tractar sobre 
la carrera professional del PAS. 
 
Francesc Marí pregunta si les noves figures podran substituir al PDI que 
està de baixa o al professorat associat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
contesta que va ser una reunió informativa, que no es va tractar cap 
assumpte, perquè la Mesa no s’ha constituït oficialment. Tots aquests 
assumptes s’estudiaran en el procés de negociació. La directora general va 
dir que l’autorització per a la contractació de professorat interí s’estava 
estudiant. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística intervé per ampliar la 
informació sobre la preinscripció. Fa una valoració de conjunt i indica que 
s’han cobert la pràctica totalitat de les places ofertes. Hi ha 27.000 
persones en llistes de espera de totes les titulacions. El 68% ha 
aconseguit plaça en la seua primera opció i el 85% en segones o terceres 
opcions.  Finalment, indica que les nostres notes de tall són les més altes 
de la Comunitat Valenciana. 
 
El rector proposa el tractament del punt 16, atès que el vicerector de 
Cultura i Igualtat ha d’absentar-se de la reunió.  
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Punt 16. Informe sobre nomenament de director del Col·legi Major San 
Juan de Ribera.  
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Afegeix que aquest Col·legi està adscrit a la nostra Universitat des de la 
seua creació, fa cent anys i manté una vinculació molt estreta amb la 
nostra universitat, entre d’altres raons, per l’excel·lència acadèmica dels 
professors de la UV que van ser col·legials d’aquesta institució. Tot 
atenent als articles 67 i 68 dels nostres Estatuts, així com al reglament del 
col·legi, el director ha de ser nomenat pel rector, oït el Consell de Govern. 
En aquest sentit, proposa J. Santiago Pons Doménech, com a director del 
Col·legi.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 198/2016. “Informar favorablement sobre el 
nomenament de J. Santiago Pons Doménech, com a 
director del  Col·legi Major San Juan de Ribera, centre 
adscrit de la Universitat de València.” 

 
Punt 3. Concessió, si escau, de la medalla de la Universitat de València.  
 
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 la 
medalla de la Universitat s’atorga pels mèrits rellevants dels candidats. En 
aquest cas, es presenten tres propostes a proposta del rector i dues, a 
proposta de diferents juntes de centre.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació intervé per 
defensar la proposta de Vicent Pasqual Granell, mestre de mestres, 
membre de l’Institut d’Estudis Catalans, treballador per la llengua i 
mereixedor de la medalla de la Universitat. La proposta ix del departament 
de Filologia Catalana i la Junta de la Facultat la va aprovar.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que la Facultat va proposar 
a Joan Francesc Mira, persona de referència notable, vinculat al valencià i 
compromès amb la defensa de la cultura valenciana; doctor en Filosofia 
amb una ampla activitat com a investigador social, escriptor i assagista, 
premi nacional en diverses matèries, que ha format part de diferents 
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institucions, com ara l’Institut Ramon Llull. Compta amb el suport de 
diferents departaments. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat indica que ha impulsat tres propostes 
que el rector assumeix: 
. Celia Amorós, catedràtica d’Història de la Filosofia de la Universitat 
Complutense de Madrid, de la nostra Universitat i de la UNED. Quan era 
estudiant va rebre premi extraordinari de llicenciatura. El seu paper en la 
recerca i consell sobre la problemàtica feminista és rellevant. Mestra de 
mestres en teoria feminista i premi nacional d’assaig. La seua obra 
publicada és molt extensa i mereix aquest reconeixement.  
 
Román de la Calle i Julio Marín són dos professors jubilats de la Universitat 
de València que han desenvolupat una activitat acadèmica molt intensa. 
En el cas de Julio Marín, la seua activitat li va costar un període de carcel. 
És rellevant el seu compromís cívic i democràtic i ha donat a la Universitat 
la seua obra artística (més de 1200 obres). Román de la Calle és molt 
conegut en el món de la cultura per les seues publicacions i el seu 
compromís cívic. També ha fet donació de les seues obres d’art i pintura.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació dóna suport a les 
propostes de Celia Amorós i de Román de la Calle que no s’han desvinculat 
de la Facultat en cap moment. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia també manifesta el seu 
suport a la proposta en favor de Julio Marín. 
 
Se sotmeten les propostes a votació secreta, que obtenen el resultat 
següent: 
 
. Román de la Calle de la Calle: 34 vots a favor, 3 vots en blanc. 
. Celia Amorós Puente: 35 vots a favor, 2 vots en blanc. 
. Joan Francesc Mira: 33 vots a favor, 4 vots en blanc. 
. Julio Marín Pardo: 36 vots a favor, 1 vot en blanc. 
. Vicent Pasqual Granell: 32 vots a favor, 5 vots en blanc. 
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 199/2016. “Concedir la medalla de la Universitat 
de València al Dr. Román de la Calle de la Calle.” 

 
ACGUV 200/2016. “Concedir la medalla de la Universitat 
de València la Dra. Celia Amorós Puente.” 

 
ACGUV 201/2016. “Concedir la medalla de la Universitat 
de València al Dr. Joan Francesc Mira.” 
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ACGUV 202/2016. “Concedir la medalla de la Universitat 
de València al Dr. Julio Marin Pardo.” 

 
ACGUV 203/2016. “Concedir la medalla de la Universitat 
de València al Dr. Vicent Pasqual i Granell.” 

 
Punt 4. Nomenament, si escau, de propostes de doctor honoris causa. 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Afegeix que aquest nomenament es concedeix per excepcionals mèrits 
acadèmics i els candidats proposats tenen mèrits sobrats. 
 
A continuació fa un breu resum dels mèrits dels candidats. 
 
Jocelyn Bell ha estat proposada per la Facultat de Física, és astrofísica, 
descobridora del púlsar quan era estudiant, la qual cosa li va suposar la 
concessió del premi nacional. Professora, que ha obtingut molts 
reconeixements i continua treballant en ràdiosenyals.  
 
Leo Lorenz ha estat proposat per l’ETSE. És enginyer en l’ample sentit de 
la paraula. Membre de l’Acadèmia de Ciències d’Alemanya i rellevant figura 
del segle XXI en enginyeria electrònica. Persona de reconegut prestigi en 
patents, assessoria d’empreses i d’universitats.  
 
Maria Jesús Esteban és professora d’universitat i referent en Matemàtica 
Aplicada. Ha treballat en el Congrés Internacional de Matemàtiques, que se 
celebra cada quatre anys. Ha estat proposada per la Facultat de Ciències 
Matemàtiques. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques dóna suport a la candidata 
María Jesús Esteban i indica que també té el suport de la Unitat d’Igualtat. 
Recorda que és la primera proposta de doctora honoris causa que fa la 
Facultat. 
 
La degana de la Facultat de Física demana el suport per a Jocelyn Bell, ja 
que té una valia extraordinària com a astrofísica i com a persona. La Unitat 
d’Igualtat també dóna suport a la proposta.  
 
La director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria dóna suport a la 
proposta de Leo Lorenz, que té una trajectòria molt intensa en el camp 
dels semiconductors per a electrònica de potència.  
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Se sotmeten a votació secreta les propostes, que obtenen el resultat 
següent: 
. Jocelyn Bell Bunell: 37 vots a favor.  
. María Jesús Esteban: 37 vots a favor.  
. Leo Lorenz: 36 vots a favor, 1 vot en blanc. 
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 204/2016. “Nomenar doctora honoris causa per la 
Universitat de València. Estudi General, la professora 
Jocelyn Bell Bunell .” 

 
ACGUV 205/2016. “Nomenar doctora honoris causa per la 
Universitat de València. Estudi General, la professora 
Maria Jesús Esteban .” 

 
ACGUV 206/2016. “Nomenar doctor honoris causa per la 
Universitat de València. Estudi General, el professor Leo 
Lorenz.” 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de contractació/pròrroga de professorat 
emèrit. 
 
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. Es tracta de dues propostes de la 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (Joan Oleza Simó i Genaro 
Talens Carmona), informades favorablement per la Comissió de 
Professorat. Demana el seu suport.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació agraeix el 
tractament d’aquest assumpte. Indica que ambdós candidats compleixen 
els requisits. Joan Oleza destaca en la seua vessant investigadora. Forma 
part del projecte Consolider amb 12 equips de recerca en 52 universitats.  
Genaro Talens ha sigut director de departament en dos períodes i vicedegà 
de la Facultat. Honoris Causa per la Universitat de Xile i traductor de més 
de 60 obres, amb premis nacionals i internacionals. 
Per tant, considera que els mèrits que tenen són més que suficients per 
obtenir aquest reconeixement.  
 
D’altra banda, opina que és trist que figures importants com aquestes es 
jubilen, mentre la promoció dels professors està patint angoixa i així 
s’aconsegueix matar lentament la universitat pública. 
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Se sotmeten a votació secreta les propostes.  
 
. Joan Oleza Simó: 34 vots a favor, 3 vots en blanc.  
. Genaro Talens Carmona: 33 vots a favor, 4 vots en blanc.  
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 207/2016. “Autoritzar la contractació del CU del 
departament de Filologia Espanyola, Dr. Joan Oleza 
Simó, com a professor emèrit de la Universitat de 
València.” 

 
ACGUV 208/2016. “Autoritzar la contractació del CU del 
departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la 
Comunicació, Dr. Genaro Talens Carmona, com a 
professor emèrit de la Universitat de València.” 

 
Punt 6. Nomenament/renovació, si escau, de professorat honorari. 
 
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. Es tracta de la renovació del 
professor Juan Brines Solanes i del nomenament de Juan José Vilata Corell, 
informats favorablement per la Comissió de Professorat.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes que obtenen els resultats 
següents: 
 
. Juan José Vilata Corell: 36 vots a favor i 1 vot en blanc. 
. Juan Brines Solanes:35 vots a favor i 2 vots en blanc.  
 
Per tant es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 209/2016. “Aprovar la proposta de nomenament 
de Juan José Vilata Corell, adscrit al departament de 
Medicina, com a professor honorari de la Universitat de 
València. ” 

 
ACGUV 210/2016. “Aprovar la pròrroga de nomenament 
de professor honorari de la Universitat de València, del 
professor Juan Brines Solanes, adscrit al departament de 
Pediatria, Obstetricia i Ginecologia. ” 
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Punt 7. Aprovació, si escau, de convocatòria de concurs per a la provisió 
de places d’investigador doctor indefinit.  
 
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 es tracta de cinc places 
d’investigador doctor. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell (29 vots a favor), es pren 
l’acord següent: 
 

ACGUV 211/2016. “Aprovar la convocatòria de concurs, 
per a la provisió de places d’investigador doctor amb 
caràcter indefinit, que s’adjunta com a annex.” Annex I. 

 
Punt 8. Acord sobre correcció d’errada de la publicació per a la 
convocatòria de la plaça núm.5810, de professorat contractat doctor.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta la correcció en el perfil de la plaça 5810, de contractat doctor, 
detectada abans de la seua publicació, la documentació de la qual es troba 
a l’Aula Virtual de la Universitat de València. Aquesta plaça es va aprovar 
en el consell de govern de 28 de juny. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 212/2016. “Aprovar la correcció d’errors a 
l’ACGUV 167/2016, de 28 de juny, d’aprovació de perfils i 
tribunals de places de professorat contractat doctor per a 
convocar els concursos d’accés corresponents. 
Concretament, respecte del perfil investigador de la plaça 
5810  que s’adjunta com a annex.” Annex II. 

 
El rector proposa que el punt 9 de l’ordre del dia es tracte abans del punt 
19, ja que el vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la 
Informació s’ha absentat de la sessió.  
 
Punt 10. Aprovació, si escau, de reglaments de règim intern de 
departaments.  
 
La secretària general presenta dues propostes de reglaments de règim 
intern del departament de Botànica i Geologia i del departament d’Història 
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Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques, i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. La 
Comissió d’Estatuts ha fet suggeriments que han estat assumits pels 
departaments.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat indica 
que la proposta corresponent al departament d’Història Medieval, Ciències 
i Tècniques Historiogràfiques es va retirar del consell de govern anterior, 
perquè presentava modificació substancial que calia estudiar. Amb aquesta 
proposta es continua amb el criteri de flexibilitat de la Universitat de 
València per tal que aparega l’àrea de coneixement en la seua 
denominació. Opina que és una proposta continuista i conservadora.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 213/2016. “Aprovar el reglament de règim intern 
del departament de Botànica i Geologia, conseqüència de 
la fusió del departament de Botànica i del departament de 
Geologia, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
III. 

 
ACGUV 214/2016. “Aprovar el reglament de règim intern 
del departament d’Història Medieval i Ciències i 
Tècniques Historiogràfiques, conseqüència de la fusió del 
departament d’Història Medieval i de l’àrea de 
coneixement de Ciències i Tècniques Historiogràfiques, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex IV. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, d’inici d’expedient per a nou màster i 
propostes de CEPE. 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Afegeix que es tracta de dues propostes de nous màsters i proposa els 
membres de les CEPE corresponents. En el cas del màster universitari en 
Tecnologies Web, Cloud i Aplicacions Mòbils, substitueix al màster anterior 
en Serveis Web, que havia quedat obsolet. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 215/2016. “Iniciar l’expedient d’elaboració de la 
nova memòria de verificació del màster universitari 
Tecnologies Web, Cloud i Aplicacions Mòbils, l’òrgan 
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responsable del qual és l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria, amb la composició de la Comissió 
Elaboradora del Pla d’Estudi (CEPE) següent: 
 
. Juan Gutiérrez Aguado (president de la CEPE, per 
delegació de la directora da l’ETSE-UV). 
. Miguel Lozano Ibáñez (Depart. d’Informàtica) 
. José Manuel Claver Iborra (Depart. d’Informàtica) 
. Miguel García Pineda (Depart d’Informàtica)  
. Silvia Rueda Pascual (Depart. d’Informàtica) 
. Consuelo Alandes López (PAS) 
. Inmaculada García Pereira (estudiant de màster 
universitari en Enginyeria de Serveis i Aplicacions Web))” 

 
ACGUV 216/2016. “Iniciar l’expedient d’elaboració de la 
nova memòria de verificació del màster euromediterrani 
en Neurociències i Biotecnologia, l’òrgan responsable del 
qual és la Facultat de Ciències Biològiques, amb la 
composició de la Comissió Elaboradora del Pla d’Estudi 
(CEPE) següent: 
 
. Enrique Lanuza Navarro (president de la CEPE, per 
delegació). 
. Carmina Montoliu Félix. (Histologia-Patoogia) 
. Emilia Matallana (Dept. Bioquimica) 
. Fernando Martínez García (prof.extern UJI) 
. Francisco Olucha Bordonau (prof.extern UJI) 
. Ana Diaz Cuevas (PAS) 
. Miriam Herranz Notario (estudiant)” 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de modificacions de memòria de verificació 
d’estudis de màster.  
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
L’objectiu d’aquestes propostes de modificació és adaptar-se a les 
recomanacions que fan les agències avaluadores (AVAP o ANECA).  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 217/2016. “Aprovar la modificació de la  
memòria de verificació del màster universitari Pensament 
Filosòfic Contemporani, la documentació del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex V. 

 
ACGUV 218/2016. “Aprovar la modificació de la  
memòria de verificació del màster universitari en Direcció 
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i Gestió de Recursos Humans, la documentació del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, de memòries de verificació de programes de 
doctorat.  
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau presenta tres propostes informades 
favorablement per la Comissió d’Estudis de Postgrau 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 219/2016. “Aprovar les memòries de verificació 
dels programes de doctorat següents, la documentació dels 
quals s’adjunta com a annex: 
 
. Programa de doctorat de Disseny. 
. Programa de doctorat d’Història Econòmica. 
. Programa de doctorat de Disseny, Gestió i Avaluació de 
Polítiques Públiques de Benestar Social”. Annex VII. 

 
Punt 14. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 
2015/2016. 
 
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. La 
Junta Permanent de l’Escola de Doctorat va aprovar la proposta en la seua 
reunió del 14 de juliol. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 220/2016. “Concedir, a proposta de la comissió 
avaluadora escaient, premi extraordinari de doctorat, 
corresponent al curs acadèmic 2015/2016, als doctors i 
doctores següents: 
 

Comissió Avaluadora Doctors/doctores 
Física Lorena Escudero Sánchez 

Joan Miguel Galve Romero 
David Castelló Lurbe 

Química Gonzalo Abellán Sáez 
Enrique Javier Carrasco Correa 

Biologia Cel·lular i Molecular Eva María Mateo Jiménez 
Carmen Berbegal de Gracia 
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Diego Santos García 
Ciències de la Natura Pedro Pablo Ferrer Gallego 

Alexandre Mestre Pérez 
Farmàcia Yelko Rodríguez Carrasco 

Alba Cortés Carbonell 
Medicina Helios Pareja Galeano 

Ana Pilar Berbegall Beltrán 
David Peñarrocha Oltra 
José Alejandro Pérez Fidalgo 
José María Martín Hernández 
Alejandro Orrico Sánchez 
Núria Tormo Palop 
Salvador Marí Bauset 
Mª Hortensia Ferrero Chafer 

Enginyeria Jaime Sanchez Moreno 
Psicologia Laura Galiana Llinares 

Carmen Picazo Lahiguera 
Juan David Rudilla Garcia 
Ana Ordoñez López 

Economia i Sociologia Mª Asunción Hernández 
Fernández 
Ronald Clarke García 

Dret, Ciències Polítiques i 
Criminologia 

Adrián Todolí Signes 
David Aviñó Belenguer 
Francisco Javier Vercher Moll 

Geografia i Història  Antonio Morant Ariño 
José Javier Navarro Pérez 
Núria Verdet Martínez 

Filologia, Traducció i 
Comunicació 

Purificación García Mascarell 
Jorge Belmonte Arocha 
Núria Llagüerri Pubill 

Filosofia i Ciències de 
l’Educació 

Francisco Javier López Frias 
Francisco Martorell Campos 
Raúl Francisco Sebastián Solanes 
Clara Arbiol i González.” 

 
Punt 15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
El gerent presenta l’adhesió al conveni marc entre CRUE-CEDRO-VEGAP 
que hi és a l’Aula Virtual de la Universitat de València, la qual cosa significa 
tenir una cobertura jurídica en el tema de la propietat intel·lectual. La 
seua durada és de dos anys, prorrogable per un any més. 
 
A continuació, el vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta els 
convenis corresponents a la seua àrea de treball que hi són a l’Aula Virtual 
de la Universitat de València. Afegeix que es tracta de tres tipus de 
convenis: convenis marc amb universitats estrangeres, col·laboració de la 
Universitat de València amb l’entitat ONU-dones i l’adhesió de la 
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Universitat Miguel Hernández d’Elx al conveni específic l’IVAM, la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat de València, relatiu a la 
creació de la Càtedra d’Estudis Artístics. 
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa presenta dos 
convenis marc, i fa referència a la documentació que hi és a l’Aula Virtual 
de la Universitat de València. Afegeix que s’han complit els tràmits jurídics 
escaients. 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau presenta un conveni amb la Fundació 
de l’Hospital de la Fe de València, per a la col·laboració docent d’un 
màster universitari. 
 
Finalment, la secretària general presenta la ratificació d’un conveni, ja 
aprovat anteriorment, amb la Conselleria de Justícia, Administració Pública, 
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per a constituir la 
plataforma de garantia d’accés a la justícia, que s’ha modificat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Amadeo Fuenmayor planteja aclariments sobre l’estipulació segona de 
l’annex al conveni presentat pel gerent, amb CRUE-CEDRO i VEGAP. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials demana que s’informe al 
professorat de les obligacions que comporta la signatura d’aquest conveni. 
 
La degana de la Facultat de Dret dóna suport a la modificació del conveni 
presentat per la secretària general. 
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació indica que la posada en 
marxa del conveni amb CRUE-CEDRO-VEGAP comporta infraestructura 
d’informació a tota la comunitat universitària i per això s’ha vinculat a la 
Gerència i està coordinat amb el seu Vicerectorat. S’ha creat la Comissió 
de Propietat Intel·lectual que ha proposat unes mesures de les quals es 
donarà informació amb detall, campus a campus, però prèviament anirà a 
un proper consell de govern. Respecte al que planteja Amadeo Fuenmayor, 
totes aquestes qüestions i dubtes es tractaran en sessions monogràfiques 
en una jornada d’informació específica.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 221/2016. “Aprovar l’adhesió de la Universitat de 
València. Estudi General, al conveni marc subscrit entre 
CRUE Universitats Espanyoles, CEDRO i VEGAP el 30 
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de març de 2016, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex VIII. 

 
ACGUV 222/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Nacional 
Agraria  de la Selva (Perú) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex IX. 

 
ACGUV 223/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Fundación Universitaria de 
San Gil (Colombia) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 
 
ACGUV 224/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Autónoma de 
Encarnación (Paraguay) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XI. 
 
ACGUV 225/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Instituto Federal d’Educaçao, 
Ciencia e Tecnologia do Rio Grande do Norte, (Brasil) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 226/2016. “Autoritzar la signatura del 
memorandum d’entesa entre l’entitat de Nacions Unides 
per a la Igualtat de Gènere i l’empoderament de les dones 
(ONU Dones) i la Universitat de València. Estudi General, 
en relació a la provisió d’un col·laborador a ONU Dones, 
el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex XIII. 
 
ACGUV 227/2016. “Aprovar l’adhesió de la Universitat 
Miguez Hernández d’Elx al conveni específic, subscrit 
entre l’IVAM, la Universitat Politècnica de València i la 
Universitat de València. Estudi General, d’acord amb la 
resolució que s’adjunta com a annex.”Annex XIV. 
 
ACGUV 228/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Comissió Espanyola 
d’Ajuda al Refugiat (CEAR) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.”Annex XV. 
 
ACGUV 229/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Fundació Amics de la Gent 
Major (AGM) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XVI. 
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ACGUV 230/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Institut d’Investigació Sanitària 
Fundació Hospital La Fe i la Universitat de València. 
Estudi General,  per a la col·laboració docent en el màster 
Aproximacions moleculars en Ciències de la Salut, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 
 
ACGUV 231/2016. “Ratificar el conveni de col·laboració 
entre la Generalitat, mitjançant la Conselleria de Justícia, 
Administració Pública, Reformes Democràtiques i 
Llibertats Públiques i la Universitat de València. Estudi 
General (Facultat de Dret), per al desenvolupament d’una 
plataforma de garantia d’accés a la justícia, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XVIII. 
 

Punt 17. Aprovació, si escau, de contractes de llicència d’explotació de 
patent i 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 de la Universitat de 
València. Proposa l’aprovació de dos contractes que tenen informes 
favorables.  
 
S’obre un torn d’intervenció. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV/232/2016.  
“1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que el dret de 
la patent de la invenció P201531239, amb títol "Celda 
centelleadora", sol·licitada el 31 d’agost de 2015 a 
l’Oficina Espanyola de Patents, i de la qual és titular la 
Universitat de València en un 50%, junt al CSIC en un 50 
%,  no és necessària per a la defensa o millor protecció de 
l'interès públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent de la 
invenció esmentada en el punt anterior, d'acord amb el 
contracte que s'adjunta com a annex.” Annex XIX. 
 
ACGUV 233/2016.  
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 “Softwares: 
CISTE, SIGEM, REGINT, EXTRAPOL y DIFU”, 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. 
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2. Aprovar la llicència d’ús amb fins d’investigació del 
Programari esmentat en el punt anterior, d'acord amb el 
contracte que s'adjunta com a annex.” Annex XX. 
 

Punt 18. Aprovació, si escau, de contracte per a permutar drets de 
propietat industrial de la Universitat de València per participacions en 
l’spin-off Fibrostatin, S.L. 
 
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 pren l’acord següent: 
 

ACGUV 234/2016. “Aprovar el contracte, que s’adjunta 
com a annex, per a permutar els drets de propietat 
industrial de la Universitat de València per participacions 
en l’empresa spin-off, FIBROSTATIN, S.L, de la 
Universitat de València, en compliment de l’art. 83 de la 
LOU, Llei d’Economia Sostenible i Llei de la Ciència, la 
Tecnologia i la Innovació.” Annex XXI. 

 
Punt 9. Modificació, si escau, del reglament d’ús dels recursos relacionats 
amb les tecnologies de la informació i la comunicació de la Universitat de 
València.  
 
El rector comunica que Jesús V. Albert, delegat del rector per a processos 
de gestió acadèmica en la universitat digital, assisteix en aquest punt com 
a convidat. 
 
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Insisteix en la necessitat de recursos i 
que les terceres persones que es connecten amb la Universitat tinguen la 
tranquil·litat i la fiabilitat que cal. Aquest reglament tracta sobre l’ús dels 
recursos i la responsabilitat que es deriva de l’ús, sobre la política de 
contrasenyes, sobre l’ús de recursos informàtics en la xarxa, sobre la 
utilització del correu electrònic, del web, dels recursos del núvol, etc. 
 
A partir de setembre tindrem un núvol propi per al PDI i PAS, amb una 
capacitat de cinc gigues i amb l’avantatge que els servidors seran nostres, 
la que cosa permetrà que es complisca amb el que diu el capítol XI del 
reglament.  Es pretén actualitzar el que hi havia, que estava obsolet des 
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del punt de vista tecnològic, i aprofundir en els recursos i garanties 
derivades de l’ús de les tecnologies.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria agraeix la 
presentació d’aquest reglament que, opina, que és absolutament 
necessari. Crida l’atenció sobre les novetats i demana màxima difusió. 
D’altra banda, indica que al final del reglament hi ha un annex amb 
definicions, però no hi és el responsable de comunicació, esmentat a la 
pàgina 12 del reglament. Indica que aquesta figura no està clara.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials pregunta si el núvol podrà 
ampliar la seua capacitat i recuperar informació perduda. 
 
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació 
contesta que hi haurà un període on es compatibilitzarà informació en disc 
i en núvol. A mig termini desapareixerà en el disc. Respecte de la 
recuperació de la informació, es podrà recuperar fins a un mes i la 
capacitat es podrà ampliar per a temes institucionals. Afegeix que la 
difusió d’aquest reglament serà màxima.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 235/2016. “Aprovar el reglament d’ús dels 
recursos relacionats amb les tecnologies de la informació i 
les comunicacions de la Universitat de València, que 
s’adjunta com a annex.” Annex XXII. 
 

Punt 19. Torn obert de paraules. 
 
Amadeo Fuenmayor manifesta la preocupació dels directors de 
departaments del Campus de Tarongers respecte de la falta de 
contractació de professorat per fer front a l’inici de curs. La setmana 
passada es reuniren els directors de departament per planificar el curs i es 
plantejà aquesta preocupació i les dificultats que es preveuen en 
l’organització de la docència. Afegeix que es tracta d’una preocupació 
generalitzada, ja que el procés comença tard, amb incerteses i carències. 
Demana la possibilitat de disposar d’un marge de maniobra. 
 
Antonio Iradi exposa els problemes del professorat associat. Indica que hi 
ha hagut assemblees i reivindica el seu suport al manifest d’aquest 
professorat, que llegeix i que s’adjunta com a annex XXIII a aquesta acta. 
En ell es planteja una remuneració digna, la creació d’una nova figura 
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contractual i el reconeixement de l’experiència laboral, docent i 
investigadora, sense discriminacions. 
 
D’altra banda, planteja la possibilitat que les juntes permanents de 
departament tinguen més responsabilitats, ja que els consells han de 
reunir-se amb massa assiduïtat. 
 
El president de la Junta de PDI manifesta el seu malestar pel fet 
d’aparèixer el nom de la Universitat de València unit a determinats 
comportaments dubtosos o clarament impresentables, amb el consegüent 
conflicte moral i ètic i posa com a exemple, el cas de la càtedra de Cultura 
Empresarial, relacionada amb el Sr. Luis Motes, exdirector de Canal 9 i la 
investigació sobre l’accident de metro de la ciutat. Afegeix que no és una 
opinió personal, sinó que ha sigut la Comissió parlamentària de Les Corts 
Valencianes la que el qualifica com a un dels responsables. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
contesta Amadeo Fuenmayor que està d’acord que el procés de 
contractació de professorat comença tard, perquè cada dia entren en el 
Servei de Recursos Humans PDI propostes de modificació de l’OCA, per la 
qual cosa no es pot assignar la docència si no se sap amb seguretat on 
s’impartirà i a quina àrea de coneixement s’adscriu, però anuncia que el 
proper curs tot açó canviarà, ja que no podem assignar places per 
incidències d’inici de curs sense tenir una OCA definitiva i comptabilitzades 
les reduccions de docència. No hem d’oblidar que les noves contractacions 
s’han de justificar.  
 
Enguany hem sigut més generosos en l’assignació de places per 
incidències d’inici de curs, especialment en centres amb menys 
professorat. En els departaments amb dèficit de 300 a 400 hores, s’han 
dotat ampliacions de contractes. 
 
Recomana que si no es poden complir els criteris, es parle amb el Servei de 
Recursos Humans PDI. Desitja que es comuniquen les reduccions i que les 
contractacions de professorat siguen les menys possibles. 
 
Pel que fa a les reivindicacions del professorat associat, necessiten 
pressupost i negociació. 
 
Finalment, indica que respecte de les competències dels consells de 
departament, aquests poden delegar algunes decisions en la Junta 
Permanent per tal d’agilitzar la seua gestió.  
 
Amadeo Fuenmayor puntualitza que no vol responsabilitzar al Vicerectorat 
d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat dels problemes en 
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l’inici de curs. Tan sols planteja una queixa a nivell general. Finalment, 
aprofita l’ocasió per felicitar a tots els membres i desitjar unes bones 
vacances d’estiu. 
 
El rector afegeix que és el consell de departament el que ha d’aprovar la 
delegació de competències en favor de la Junta Permanent. Pel que fa al 
manifest llegit, li sembla injust les qualificacions que es fan d’engany i ús 
parcial de la política de la Universitat. Opina que necessitem el 
plantejament d’una altra figura laboral, però fins ara, sols tenim la figura 
del professorat associat. 
 
Respecte de la intervenció sobre les càtedres institucionals, la posició 
institucional de la Universitat de València sobre la ràdio-TV sempre ha 
estat clara i es van signar acords en favor de la TV pública. Considera que 
el prestigi de la Universitat mai ha estat en perill i quan s’ha produït 
qualsevol incident en alguna càtedra, s’ha procedit amb prudència i 
discreció per no caure en accions que poden ser mal interpretades. En el 
cas plantejat, es traslladarà la preocupació on pertoque per tal d’estudiar 
si ens pot causar perjudici.  
 
Finalment anuncia que el proper curs serà complex, no sols pels temes 
acadèmics i financers, sinó també pels temes de professorat, promoció, 
estabilització, etc.  
 
Per tant, desitja tothom un bon descans i bones vacances. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 12 
hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez 
 
 
 


