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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 27 de setembre 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’Ordenació 
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 
 
Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 
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.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 
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Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Representant departaments: 
Antoni Iradi Casal 
 
Representant Instituts 
universitaris: Francisco Alonso Pla 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI ETSE: José Manuel Claver 
Iborra 
 
PDI Fac. Geografia i Història: 
Adrián Besó Ros 
 
PDI Fac. Economia: María José 
Marín Fernández 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
Personal investigador en formació: 
Patricia Llopis Nadal 
 
Estudiant Fac. Psicologia: Marisa 
Císcar Gea 
 
Estudiant Fac. Economia: Pau 
Fayos Montagud 
 
Estudiant Fac. Física: Giorgia Pia 
 
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 
 
Coordinador AGE: Miquel Melis 
Gregori 
 
Convidats: 
Secretària Comissió Estatuts: 
Consuelo Reyes Marzal Raga 
 
Delegat del rector per a plans 
estratègics: Rafael García Martínez 
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Directora del SAP: Teresa Bausá 
Gallen 
 

Responsable Àrea Planificació: 
Jordi Chaume Varela 
 
Directora OTRI: Ana Cortés 
Herreros

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

 
per a tractar els punts del següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 26 de juliol de 
2016. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
 
4. Resolució, si escau, de sol·licituds de canvi d’adscripció a centre.  
 
5. Adaptació, si escau, de la denominació de l’antic departament de 
Filosofia del Dret, Moral i Política, per separació de l’àrea de coneixement 
de Filosofia Moral. 
 
6.  Aprovació/modificació, si escau, de reglaments de règim intern de 
departaments i d’instituts universitaris. 
 
7. Aprovació, si escau, del títol propi de màster en Salut Ocupacional. 
 
8. Modificació, si escau, del calendari de processos de gestió acadèmica 
del servei d’Estudiants. 
 
9. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
10. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de programari. 
 
11. Aprovació, si escau, del protocol de la Universitat de València sobre 
l’ús de materials susceptibles de protecció per les normes sobre propietat 
intel·lectual en entorns digitals. 
 
12. Aprovació, si escau, de la proposta de Pla Estratègic de la Universitat 
de València. 
 
13. Torn obert de paraules. 

-------------- 
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Excussen la seua assistència els membres següents: 
 
Vicerectora d’Investigació i Política Científica: Pilar Campins Falcó. 
PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael Gil Monte 
PAS Fac. Economia: Pilar Catalán Cercós. 
 
Tot i que existeix el quòrum suficient per a la vàlida celebració de la reunió, 
el rector declara oberta la sessió i es passa a tractar els punts de l’ordre 
del dia. 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 26 de juliol 
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 directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria presenta 
modificacions, que són acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 236/2016. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 26 de juliol de 2016, amb les modificacions següents: 
. A la pàgina 10, el darrer paràgraf acaba així: …en el 
camp dels semiconductors per a electrònica de potència. 
. A la pàgina 14, l’ACGUV 215/2016 es refereix al màster 
universitàri Tecnologies Web, Cloud i Aplicacions 
Mòbils” 

Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
. El Dr. Ignacio Docavo Alberti, professor emèrit de la Facultat de Ciències 
Biològiques i director fundador del Jardí Zoològic de Vivers. 
. El Dr. Salvador Moreno Picot, professor del departament d’Informàtica de 
l’ETSE. 
. El Dr. Joaquín Michavila Asensi, artista i catedràtic del departament de 
Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, des del 1966 fins al 
1991. 
. El Sr. Francisco Adrover Bernabeu, subdirector de pràctiques d’ADEIT. 
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A continuació, transmet les felicitacions als membres de la comunitat 
universitària següents: 
 
. La trenta tresena edició de la Universitat d’Estiu de Gandia d’enguany, pel 
seu èxit en la dinàmica d’oferta formativa, matrícula de quatre-cents 
alumnes i per la nombrosa afluència de públic a les diferents activitats 
obertes.  
 
. La nostra Selecció, per quedar com la quarta millor universitat de la 
competició en els Jocs Europeus Universitaris i a la Selecció de Natació 
Adaptada, per aconseguir dotze medalles d’or.  
 
. El llibre “La vid y el vino en España. Edades Antigua y Media” del 
catedràtic del departament de Geografia, Dr. Juan Piqueras Haba, pel seu 
guardó com a menció especial en el Concurs Internacional del llibre sobre 
la vinya i el vi que cada any concedeix l’Organisation Internacionale de la 
Vigne et du Vin. 
 
. El màster WOP-P (màster universitari Erasmus Mundus en Psicologia del 
Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans), per rebre per 
tercera vegada consecutiva, l’avaluació positiva per part del programa 
Erasmus+ de la UE. 
 
. El Dr. Andrés Moya Simarro, catedràtic del departament de Genètica, pel 
seu nomenament com a Doctor Honoris Causa de la Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo. 
 
. El departament de Filologia Catalana de la Universitat de València, pel seu 
quaranta aniversari.  
 
. La Dra. Isabel Balaguer Solá, catedràtica del departament de Psicologia 
Social, per rebre la distinció de doctora Honoris Causa per la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (Mèxic). 
 
. El Dr. Carlos Martí-Gastaldo, investigador Ramon i Cajal de l’ICMOL, per 
rebre de la European Research Council una Starting Grant al seu projecte 
que consisteix a desenvolupar nous materials porosos avançats per a la 
seua implementació en aplicacions d’interés mediambiental. 
 
. El Servei de Publicacions de la Universitat de València, per rebre dos 
guardons nacionals per dues de les seues obres, distincions reconegudes 
en la celebració dels XIX premis nacionals d’Edició Universitària: 
 

- Premi a la millor obra de divulgació científica: l’obra “Jugar a ser 
Dios” del Sr. Salvador Macip i el Sr. Chris Willmott. 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 27 DE SETEMBRE DE 2016. 
 

-6- 

- Premi a la millor col·lecció: l’obra Estètica & Critica, del Sr. 
Roman de la Calle.  

 
En l’apartat de les publicacions, felicita: 
 
. La Sra. Cristina Vilanova i el Sr. Manuel Porcar, investigadors de l’Institut 
de Biologia Integrativa de Sistemes de la Universitat de València i del CSIC, 
per proposar un canvi en els estudis sobre la composició microbiana de 
mostres biològiques mitjançant seqüenciació massiva, treball publicat en la 
revista Natura Microbiology. 
 
. El Dr. Gonzalo Olmo (Ramon i Cajal) i el Sr. Antonio Sánchez (doctorant a 
la UV), investigadors de l’IFIC, per participar juntament amb altre 
investigador de la Universitat de Lisboa, pel seu estudi on la matèria podria 
sobreviure a la seua incursió en un forat negre, i proposen analitzar la 
singularitat d’aquests objectes com si es tractara d’una imperfecció en 
l’estructura geomètrica de l’espai-temps, estudi publicat en la revista 
Classical and Quantum Gravity. 
 
El rector comunica que s’han signat els convenis següents: 
 
. Amb la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i 
Cooperació s’han signat els següents: 

- Conveni de col·laboració per a la sistematització, durant l’exercici 
2016, de la producció normativa valenciana des de l’accés a 
l’autogovern, signat per les universitats: UA, la UJI, la UMH i la 
UV. 

- Conveni de col·laboració per a la realització del projecte 
Cooperació universitària al desenvolupament 2016, amb la 
Universitat de València.  

- Conveni de col·laboració per a contribuir al funcionament de la 
Càtedra de Dret Foral Valencià durant l’exercici 2016, amb la 
Universitat de València. 

 
En l’apartat d’actes i reunions, han tingut lloc les següents: 
 
. Inauguració del novè Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua, a 
l’Aulari Nord del Campus dels Tarongers, amb assistència de l’alcalde, Sr. 
Joan Ribó i la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural. 
. Obertura del Curs Acadèmic 2016-2017 de la Universitat Politècnica de 
València, acompanyat de la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, 
Professorat i Sostenibilitat.  
. Obertura del Curs Acadèmic de la nostra Universitat, al Paranimf. 
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. Trobada de benvinguda del nou curs acadèmic als col·legials del Col·legi 
Major Rector Peset. 
. Inauguració de les quartes jornades de l’Observatori de la Cooperació 
Universitària al Desenvolupament (OCUD-CRUE), amb l’assistència del 
president de la CRUE al Jardí Botànic.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PAS fa esment a una notícia apareguda en 
premsa, on el conseller anunciava en l’acte d’obertura del curs acadèmic 
de la Universitat Jaume I, el desbloqueig del pagament de la carrera 
professional. Demana informació al voltant d’això. 
A continuació, planteja l’aparició d’una resolució de la Universitat 
Politècnica de València sobre contractació d’una plaça de professorat 
interí. Pregunta quina és la situació en la nostra Universitat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat indica 
que la UPV s’ha avançat en la publicació d’aquesta convocatòria. Vol 
tranquil·litzar al personal interí i als que finalitzen el seu contracte 
pròximament. La Generalitat ha autoritzat el nomenament com a 
contractats doctors interins dels ajudants doctors que finalitzen 
contractes fins a agost de 2017. El dia 20 de setembre va mantenir una 
reunió, a la Conselleria perquè s’autoritzés la contractació de professorat 
doctor interí, amb la condició que, abans de setembre del 2017, es 
convoqués el concurs corresponent.  
 
S’ha reunit amb els afectats per tal de donar-lis les explicacions escaients 
sobre la situació actual i sobre la necessitat de dissenyar un concurs, 
segons indica l’autorització de la Conselleria, el més prompte possible.  
 
A la reunió del 20 de setembre es van establir uns mínims perquè totes les 
universitats s’adeqüen al mateix marc de concurs i al mateix ritme. 
 
En aquests moments s’està treballant en un esborrany de concurs, que es 
tractarà amb les seccions sindicals i Mesa Negociadora per a després anar 
a la Comissió de Professorat i a Consell de Govern. Es pretén que les 
comissions avaluen en els terminis més curts possibles. La voluntat 
institucional és que el professorat que s’ha format amb nosaltres, continue 
treballant amb nosaltres.  A més a més, es tracta de places de contractat 
doctor ja aprovades en Consell de Govern per a la promoció dels ajudants 
doctors que finalitzen el seu contracte després de cinc anys. 
 
El rector indica que la Universitat de València està contractant 
automàticament professorat interí, des de fa dos anys, sempre amb 
l’autorització de la Conselleria. Ara, Intervenció General diu que no es pot 
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fer i això genera un procediment. Vol transmetre la màxima serenitat al 
professorat afectat i el desig que tinguen les màximes opcions, dins de la 
legalitat, per a continuar treballant.  
 
Pel que fa a la carrera professional, el Sr. Puig va fer referència al 
desbloqueig i al pagament del professorat amb contracte laboral, la qual 
cosa és una bona notícia, però sense oblidar que es tracta d’un discurs on 
es va expressar la seua bona voluntat política. Hi ha hagut reunions dels 
serveis econòmics amb la Secretaria Econòmica i també amb Conselleria 
d’Hisenda per avançar els pressupostos de 2017. La percepció no n’és de 
pessimisme, però encara no hi ha elements de judici suficients. En aquests 
moments, el que tenim és una expressió voluntarista i l’esperança que es 
concrete quan s’elaboren els pressupostos.  
 
El president de la Junta de PAS demana un esforç perquè el PAS de la 
Universitat de València siga inclòs en el decret, al mateix nivell que el 
personal de Conselleria, ja que no ha de quedar discriminat.  
 
El rector contesta que el decret no s’ha publicat, ni tan sols hi ha un 
esborrany, ni tampoc la confirmació de Conselleria. La nostra 
responsabilitat és reivindicar. El decret de 2014 va excloure al PAS de les 
universitats públiques valencianes. Entén el sentiment del personal, però 
cal un decret de la Generalitat, autoritzant el pagament. Afegeix que la 
nostra reivindicació està ben expressada i tant el conseller d’Hisenda com 
el d’Educació la coneixen i són ells els que han de prendre una decisió. 
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia opina que s’hauria d’esmentar el 
conveni amb el Col·legi de Fisioterapeutes, atesa la seua importància.  
 
El rector indica que no es tracta d’un conveni nou, sinó d’una continuïtat. 
 
Punt 3. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat.  
 
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.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 237/2016. “Concedir venia docendi la professora 
Dª Mª Ángeles Delás González per a impartir docència a 
l’Escola Universitària d’Infermeria de Castelló, durant el 
curs 2016/17,  de les assignatures següents: 
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. Bases Metodológicas de los Cuidados de Enfermeria. 

. Fundamentos de Biología y Bioquímica.” 
 
Punt 4. Resolució, si escau, de sol·licituds de canvi d’adscripció a centre.  
 
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 de canvi 
d’adscripció. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 238/2016. “Aprovar les sol·licituds de les 
professores titulars d’universitat, Celia Andreu Masià i 
Mª Elena Zaballos García, de canvi d’adscripció de la 
Facultat de Química a la Facultat de Farmàcia.” 

 
Punt 5. Adaptació, si escau, de la denominació de l’antic departament de 
Filosofia del Dret, Moral i Política per separació de l’àrea de coneixement 
de Filosofia Moral.  
 
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 la Comissió de Professorat va informar favorablement la 
denominació del Departament de Filosofia del Dret i Política, ja que se 
segrega l’àrea de coneixement de Filosofia Moral. Anteriorment es va 
aprovar una denominació provisional i ara, es planteja la definitiva. S’hi va 
obrir un període d’al·legacions i després la comissió de Professorat va 
estudiar les al·legacions del departament de Filosofia i del departament de 
Filosofia del Dret i Política. La proposta que es fa és la més coherent amb 
el nom del departament que ja tenia abans de la segregació de l’àrea de 
Filosofia Moral.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 239/2016. “Aprovar que la denominació de 
l’antic departament de Filosofia del Dret, Moral i Política, 
com a conseqüència de la separació de l’àrea de 
coneixement de Filosofia Moral, passe a denominar-se 
departament de Filosofia del Dret i Política.” 
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Punt 6. Aprovació/modificació, si escau, de reglaments de règim intern de 
departaments i d’instituts universitaris.  
 
El rector comunica que s’ha convidat la secretària de la Comissió 
d’Estatuts, Consuelo Reyes Marzal, per assistir al tractament d’aquest 
punt.  
 
La secretària general presenta tres reglaments de règim intern de 
departaments, dels quals dos són conseqüència del procés de fusió 
departamental i el reglament de règim intern de l’Institut de Creativitat i 
Innovacions Educatives. Tots tenen informes favorables i els departaments 
han assumit els suggeriments de la Comissió d’Estatuts.  
 
Dóna les gràcies al treball de la Comissió d’Estatuts i dels departaments 
implicats, ja que els terminis han estat molt curts.  
 
La secretària de la Comissió d’Estatuts indica que li consta que tots els 
reglaments s’adeqüen a la legalitat.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 240/2016. “Modificar el Reglament de règim 
intern del departament d’Enginyeria Electrònica, d’acord 
amb el text que s’adjunta com a annex.” Annex I. 
 
ACGUV 241/2016. “Aprovar el Reglament de règim 
intern del departament de Farmàcia i Tecnologia 
Farmacèutica i Parasitologia, conseqüència de la fusió del 
departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i de 
l’àrea de coneixement de Parasitologia, d’acord amb el 
text que s’adjunta com a annex.” Annex II. 
 
ACGUV 242/2016. “Modificar el Reglament de règim 
intern de l’antic departament de Filosofia del Dret, Moral 
i Política, d’acord amb el text que s’adjunta com a annex, 
del nou departament de Filosofia del Dret i Política.” 
Annex III. 
 
ACGUV 243/2016. “Modificar el Reglament de règim 
intern de l’Institut Universitari de Creativitat i 
Innovacions Educatives, d’acord amb el text que s’adjunta 
com a annex.” Annex IV. 
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Punt 7. Aprovació, si escau, del títol propi de màster en Salut Ocupacional.  
 
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 d’un canvi d’estructura de màster i demana que es 
delegue en ell per a introduir-hi modificacions no substancials o errors 
materials posteriors.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 244/2016. “Aprovar el màster propi en Salud 
Ocupacional, el resum del qual s’adjunta com a annex i 
delegar en el vicerector d’Estudis de Postgrau la 
possibilitat d’introduir-hi modificacions no substancials i 
errors materials posteriors a aquest acord.”  Annex V. 

 
Punt 8. Modificació, si escau, del calendari de processos de gestió 
acadèmica del servei d’Estudiants.  
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i indica que la 
modificació es refereix als títols propis de postgrau. Les propostes es 
presentaran l’1 d’octubre, desprès s’obrirà un termini d’exposició pública i 
aniran al consell de govern de desembre per a la seua aprovació definitiva.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials demana que també es faça 
constar les dates de revisió de les comissions. 
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau indica que la composició de les 
comissions i subcomissions es farà per tal que les revisions siguen 
adequades i amb la major transparència possible.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 245/2016. “Modificar l’ACGUV 169/2016, de 28 
de juny, sobre aprovació del calendari de processos de 
gestió acadèmica, gestionat pel Servei d’Estudiants, del  
curs 2016/2017, en el sentit de modificar les dates 
corresponents a les propostes de títols propis per les 
següents: 
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Acció Data 
Presentació de  propostes De l’1 al 24 d’octubre de 

2016 
Subsanació de sol·licituds 
presentades 

Del 25 d’octubre al 3 de 
novembre de 2016 

Exposició pública de 
propostes 

Del 4 al 23 de novembre de 
2016 

Aprovació en Consell de 
Govern 

Desembre de 2016” 

 
El rector proposa, davant l’absència de la vicerectora d’Investigació i 
Política Científica i del vicerector d’Internacionalització i Cooperació, que 
es tracte el punt 12, la qual cosa s’accepta.  
 
Punt 12. Aprovació, si escau, de la proposta de Pla Estratègic de la 
Universitat de València.  
 
El rector agraeix la presència de la Directora del SAP, del delegat del rector 
per a plans estratègics i del responsable de l’Àrea de Planificació. 
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que el procés es va iniciar fa 15 anys, amb la Llei 
Orgànica 6/2001 i, des d’aleshores, la Universitat ha anat desenvolupant 
aquesta tasca, amb la implicació de tres Vicerectorats. 
 
Ens trobem en el període de disseny del tercer pla estratègic 2016-2019. 
Cal conèixer les fases del procés d’elaboració: mes de juny: exposició 
pública i període d’al·legacions. Mes de juliol: presentació en Claustre de 
les directrius principals. Mes de setembre: aprovació de la proposta al 
Consell de Govern i està prevista la seua aprovació en el proper Consell 
Social.  
 
Aquest pla s’elabora en un escenari incert i hostil que afecta a la política 
de plantilla, les beques, els models de governança, etc, conseqüència de la 
inestabilitat política que patim. Un escenari complicat. Es fa amb el suport 
del Servei d’Anàlisi i Planificació. 
 
El primer pla estratègic 2008-2011 tenia 1590 accions. Destaca la 
introducció de la planificació estratègica i el primer contacte amb la 
cultura del disseny. 
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El segon pla 2012-2015 es caracteritzà per l’anàlisi de quatre àrees 
d’universitat: ensenyament, investigació, transferència i participació amb 
la realització de diagnòstics que serviren de base per al disseny del 
següent pla estratègic i va comptar amb el suport majoritari des del punt 
de vista tècnic, amb incorporacions positives com ara, el sistema 
d’indicadors i de seguiment. Es va insistir en el procés de participació, 
mitjançant comissions de diagnòstic intern, exposició pública i informe de 
plans operatius de les respectives anualitats. Respecte de l’anàlisi dels 
indicadors, es mantenen els quatre àmbits esmentats, cinc objectius 
estratègics i es va obtenir un pla amb 65 objectius i 143 indicadors de 
seguiment del pla.  
 
El tercer pla estratègic 2016-2019, que és el que es presenta avui, és 
caracteritza per la flexibilitat, l’oportunitat i la permissibilitat. És un 
document obert i un instrument de gestió. La planificació estratègica 
requereix participació perquè així es garanteix la legitimitat, la 
transparència i la igualtat d’oportunitats. El termini d’al·legacions s’ha 
allargat fins al divendres passat. Aquest pla compta amb l’experiència dels 
plans anteriors i, per tant, és més fiable i realitzable també. En la fase 
inicial han participat 50 persones aproximadament i s’ha obert a la 
comunitat universitària. El suport de la seua estructura organitzativa li 
dóna garantia de continuïtat. 
 
El disseny d’aquest pla consta de tres fases: 
. Anàlisi i definició de les estratègies, que permet obtenir els objectius del 
pla i mapes estratègics.  
. Definició de línies estratègiques, que va recaure en el suport tècnic i ha 
permès assegurar la planificació de l’estament executiu i la viabilitat de les 
accions que s’han proposat.  
. Difusió, comunicació i desplegament, que es va iniciar amb l’exposició 
pública i pàgines web. Recull 57 objectius i 105 línies.  
 
És un pla més simplificat i s’ha dissenyat un pla específic de desplegament 
que afecta a centres i departaments.  
Ressalta l’esforç de l’equip rectoral per assumir el major nombre possible 
d’al·legacions. S’han presentat 47 al·legacions, 38 de les quals, han estat 
acceptades. Dos terços de les al·legacions eren al nou disseny i un terç 
sobre els objectius de les línies plantejades. Demana el vot favorable a la 
proposta. Insisteix que és un pla obert, dinàmic i simplificat. És una 
oportunitat i s’han facilitat els canals de participació perquè els membres 
de la comunitat universitària la incrementen.  
 
El delegat del rector per a plans estratègics afegeix que és tracta d’un 
element d’aprenentatge continu. Respecte del pla anterior, s’ha fet un 
gran esforç per medir i avaluar, amb l’elaboració dels indicadors i el 
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seguiment de les línies d’investigació. S’ha executat el 56’5% de les línies, 
el 28% estan en fase d’execució i el 5% no s’ha executat. Pel que fa a les 
àrees, respecte de l’ensenyament, s’ha executat el 68%; en participació el 
6%; en investigació, el 46% i en transferència, el 45%. En les línies d’acció 
estratègica, s’ha donat protagonisme als caps de serveis. És tracta d’un 
pla factible i viable.  
 
Respecte dels ensenyaments de graus, s’ha millorat l’atractiu de l’oferta i 
el compromís amb el grau d’ocupabilitat; respecte dels postgraus, s’ha 
millorat el rendiment, l’adequació d’oferta de màster, l’experiència 
internacional de l’alumnat i la fidelització. El repte és millorar la 
competència, la taxa de graduació, l’adequació de l’oferta de màsters, la 
taxa d’internacionalització i el disseny d’una oferta d’aprenentatge, tot 
atenent les necessitats de l’alumne o alumna.  
 
En investigació, s’ha millorat la qualitat de la nostra producció 
investigadora, però seguim tenint com a repte, la productivitat i la 
capacitat de renovació de la nostra plantilla, associada a l’envelliment. 
 
En l’àrea de transferència, s’han incrementat les fórmules de 
transparència, la sensibilització del professorat i l’optimització de 
l’explotació d’estructures d’investigació. El repte és divulgar i sensibilitzar 
més i millorar la productivitat dels investigadors. 
 
L’enfocament que s’ha donat és que l’estratègia no n’és solament un 
projecte amb data de caducitat, sinó un projecte continu en evolució i 
aprenentatge i demana que siga objecte de reflexió. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Francisco Alonso defensa la tasca dels instituts universitaris, però malgrat 
les al·legacions presentades, l’aportació dels instituts d’investigació no 
queda reflectida en el pla proposat. Per això i, en representació de tots els 
instituts universitaris de la Universitat de València, anuncia la seua 
abstenció i espera que s’avançe en introduir modificacions en el futur. Com 
a justificació del seu vot particular, llegeix l’escrit següent: 
 
“Ante el sometimiento para su aprobación del Plan Estratégico en consejo 
de gobierno, los institutos, mediante su representante, nos abstenemos, 
motivado en el hecho de que: 
 
Pese a que el texto inicial ni siquiera mencionaba a los institutos de 
investigación, y a raiz de una alegación presentada por los institutos, se ha 
realizado una modificación, que aunque subsana el referido hecho, y 
recoge algunas de las cuestiones propuestas por nosotros, resulta 
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insuficiente, máxime si se considera que el resto del texto que no se ha 
admitido, no presenta ninguna razón para no haberse considerado.  
 
Como siempre, no podría ser de otra manera, defendemos firmemente la 
importancia que los institutos de investigación tienen para nuestra 
Universitat en particular y para la sociedad en general, aunque parece que 
esta posición no es considerada y compartida por todos los miembros de 
nuestra comunidad.  
 
Con todo, respaldamos el trabajo de este Consejo de Dirección, en base a 
los compromisos adquiridos para con nosotros, que pasan por lo pronto 
por una próxima reunión con el rector en la que esperamos avanzar en el 
adecuado posicionamiento de los institutos para que puedan desarrollar 
todo su potencial como fuente de riqueza (no solo econòmica) para 
nuestra institución”. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials es refereix al desplegament del 
pla, respecte a centres, departaments, instituts universitaris i altres 
estructures, ja que li preocupa com pot afectar-lis. Pregunta quin és el 
sentit de l’annex 2 de la documentació (subvencions) i com quadra amb 
els títols propis de postgrau i l’encomanda de gestió. 
 
El president de la Junta de PDI indica que quan es parla de participació en 
el procediment passat i en el futur, aquesta ha quedat resumida en un 
procés d’exposició pública i la presentació d’al·legacions i ell té una idea 
diferent del que és la participació. S’han presentat 47 al·legacions, la qual 
cosa indica la baixa participació que hi ha hagut. Opina que la participació 
s’ha de potenciar i propiciar i li preocupa el futur. S’haurien d’augmentar 
els incentius.  Com a reflexió final, indica que ens hauríem de preocupar 
per la qualitat de vida dels treballadors i treballadores, ja que això redunda 
en un millor servei.   
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial contesta Francisco 
Alonso que la vicerectora d’Investigació i Política Científica ha fet la tasca 
de mediadora i els èxits li semblen acceptables. Sent que no estiga d’acord 
amb això. Pel que fa a la intervenció del president de la Junta de PDI, dir 
que la institució té vocació de generar canals de participació i és un repte 
el fet d’arribar a qualsevol membre de la comunitat universitària, emprant 
l’estructura organitzativa de la Universitat. Aquesta voluntat es plasma en 
l’annex 3 de la documentació (desplegament del pla). 
 
El gerent indica, respecte de la intervenció del degà de la Facultat de 
Ciències Socials, que l’annex 2 (subvencions) es justifica per l’informe de 
l’Auditoria de la Generalitat Valenciana, que recomana que la Universitat 
hauria de tenir un pla estratègic de subvencions. Afegeix que l’import de 
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les transferències de capital que es fan a la Fundació ADEIT és de 
4,175.000 euros i no inclou les despeses de personal.  
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI no entén perquè es fa encomanda si hi ha 
subvenció.  
 
Francisco Alonso afegeix que valora el treball que s’ha fet i per això el seu 
vot no és negatiu, sinó una abstenció. No està totalment a favor ni en 
contra. Opina que és una porta oberta i espera que la participació dels 
instituts universitaris augmente. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 25 
vots a favor, cap en contra i 6 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 246/2016. “Aprovar la proposta de Pla Estratègic 
de la Universitat de València, 2016-2019, que s’adjunta 
com a annex, i trametre-la al Consell Social. ” Annex VI. 

 
Punt 9. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
El rector agraeix la presència de la directora de l’OTRI, Ana Cortés, que, en 
absència de la vicerectora d’Investigació i Política Científica, presentarà els 
convenis corresponents.  
 
Intervenen la directora de l’OTRI, el vicerector de Cultura i Igualtat, el 
vicerector d’Internacionalització i Cooperació i el vicerector d’Estudis de 
Postgrau que 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.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 247/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
cooperació entre la Universitat Politècnica de València i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
reconeixement del grup d’investigació “Sistemas y 
aplicaciones de tiempo real distribuido” de la Universitat 
Politècnica de València com a unitat associada a l’Institut 
Universitari Polibenestar de la Universitat de València, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex VII. 
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ACGUV 248/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el Club Voleibol Xàtiva i la Universitat 
de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex VIII. 
 
ACGUV 249/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Diputació Provincial de València i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la 
realització del projecte Menudes Europas, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex IX. 
 
ACGUV 250/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Academia de Preparación Física 
ClockWork i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 
 
ACGUV 251/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Autónoma de 
Querétaro (Estdos Unidos Mejicanos) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 252/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre le Conservatoire des Arts et 
Mètiers Multimédia Balla Fasseké Kouyate (Mali) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 253/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad ESAN (Perú)  i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 
 
ACGUV 254/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre AML Aware (Dover-Delaware)  i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 
 
ACGUV 255/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología de la República Dominicana (MESCYT),  i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XV. 
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Punt 10. Aprovació, si escau, de contracte de llicència de programari.  
 
La directora de l’OTRI 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 d’una cessió d’ús d’un programa d’ordinador. És una 
llicència d’ús gratuït amb finalitat d’investigació. L’acord que es presenta 
regula que no es puga usar amb finalitat comercial.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 

ACGUV 256/2016.  
“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 “Ajustador de 
Funciones Regint”, del qual és titular la Universitat de 
València en un 100 %, no son necessaris per a la defensa o 
millor protecció de l'interés públic. 
2. Aprovar la llicència d’ús amb fins d’investigació del 
Programari esmentat en el punt anterior, d'acord amb el 
contracte que s'adjunta com a annex.” Annex XVI. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, del protocol de la Universitat de València 
sobre l’ús de materials susceptibles de protecció per les normes sobre 
propietat intel·lectual en entorns digitals.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació 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 es fa en aplicació del canvi 
normatiu de la Llei de Propietat Intel·lectual. Fa un any que, en la nostra 
Universitat, s’hi va crear un grup de treball sota la seua coordinació, 
integrat, entre d’altres, pel vicerector de Cultura i Igualtat, la secretària 
general, la vicerectora d’Estudis de Grau, Gerència, OTRI, servei 
d’Estudiants i tres experts de la Facultat de Dret. La finalitat d’aquest 
grup de treball ha estat conscienciar a la comunitat universitària sobre la 
necessitat de complir amb la normativa, per tal d’evitar les condemnes que 
comporta el seu incompliment. S’ha iniciat un sistema de consulta, una 
auditoria interna i finalment la proposta d’aprovació d’aquest protocol.  
 
Com a mesura de difusió es faran jornades informatives en els tres campus 
universitaris i una jornada més específica. També es generarà una website 
amb tota la informació. Finalment, anuncia que més endavant s’elaborarà 
un reglament.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 257/2016. “Aprovar el Protocol de la Universitat 
de València sobre l’ús de materials susceptibles de 
protecció per les normes sobre propietat intel·lectual en 
entorns digitals, que s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 

Punt 13. Torn obert de paraules.  
 
El degà de la Facultat d’Economia assabenta del retardament en la 
matrícula dels alumnes d’Erasmus. Demana que s’estudie, ja que els 
alumnes sense matricular no tenen dret a les pràctiques.  
 
La degana de la Facultat de Dret informa sobre les queixes que hi ha 
respecte dels vestuaris compartits amb els estudiants en el campus dels 
Tarongers. 
 
El president de la Junta de PDI planteja dubtes sobre el conveni amb la 
Diputació Provincial de València, Menudes Europes.  
 
Pau Fayos intervé respecte de la pujada de taxes universitàries. Demana 
que es reclame un finançament digne, que es faça pressió i es prioritze 
perquè es minimitzen al màxim les taxes. Opina que governar és prioritzar i 
hem de fer pressió per revertir la política sobre les taxes.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia informa sobre la Setmana 
Saludable i convida a tota la comunitat universitària a assumir l’estil de 
vida saludable.  
 
La degana de la Facultat de Física planteja una queixa per la reducció en la 
freqüència d’autobusos del campus de Burjassot en els mesos de juliol i 
setembre. 
 
El president de la Junta de PDI afegeix que també s’han reduït les línies en 
el Campus dels Tarongers i suggereix que es demane a l’Ajuntament el seu 
increment.  
 
Giorgia Pia planteja una queixa dels estudiants del Campus de Burjassot, en 
concret de l’ETSE, ja que la meitat dels autobusos no arriben a l’Escola, 
sinó que es queden a la Facultat de Farmàcia.  
 
El vicerector de Cultura i Igualtat pren nota respecte de la queixa sobre els 
vestuaris de la degana de la Facultat de Dret. Prega que s’aprofite la 
bústia que tenim de suggeriments, queixes i felicitacions, perquè es 
trameten el més prompte possible. Pel que fa a la intervenció del president 
de la Junta de PDI, el text del conveni s’ha d’adequar.  
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El vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació 
indica que el 29 de juliol es va reunir amb el regidor de l’Ajuntament de 
Burjassot per tal d’allargar la línia d’autobús fins a l’ETSE. La propera 
setmana tindrà una resposta. Pel que fa a la freqüència del mes de juliol, 
es van comprometre a solucionar-ho per al proper curs.  
 
El rector insta al vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de 
la Informació que continue fent pressió davant l’Ajuntament.  
 
Pel que fa a la intervenció de Pau Fayos, li dóna la raó i li consta que els 
rectors no estan d’acord amb aquesta política. La Generalitat justifica la 
seua política en la situació financera de la Comunitat Valenciana i prefereix 
fer un esforç en millorar les beques que en millorar les taxes, però la 
situació financera de la Universitat de València és preocupant i no podem 
entrar en la dinàmica de permetre la pujada de taxes. Malauradament el 
model espanyol està més prop del model anglosaxó que del model nòrdic.  
 
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. 
 
 
 
 

 
 
 


