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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 28 d’octubre de 2016, a les 9’30 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 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. 
 
Videgà Fac. Geografia i Història: 
Antonio Ledo Caballero 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
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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. 
 
Vicedegà Fac. Ciències Socials: 
Albert Moncusí Ferré 
 
Representant departaments: 
Antoni Iradi Casal 
 
Representant departaments: 
Isidro Salvador Monzó Mansanet 
 
Representant Instituts 
universitaris: Francisco Alonso Pla 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. Dret: Vicente José Baeza 
Avallone 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació. 
Rosa María Bo Bonet 
 
PDI ETSE: José Manuel Claver 
Iborra 
 
PDI Fac. Química: Rosa García 
Lopera 
 

PDI Fac. Economia: Ana Huguet 
Roig 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
Estudiant Fac. Magisteri: David 
Jiménez Hortelano 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Fac. Economia: Pilar Catalán 
Cercós. 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS CM Rector Peset: Carlos 
Javier López Benedi 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
Representant Consell Social: 
Francisco Puchol-Quixal  i de 
Antón 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Jesús Alcolea Banegas 
 
Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
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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 

 
___________ 

 
per a tractar els punts del següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1.  Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 27 de setembre 
de 2016. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Aprovació, si escau, de contracte de subllicència de drets de propietat 
intel·lectual. 
 
4. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de patent. 
 
5. Aprovació, si escau, de criteris per a l’elaboració de l’OCA del curs 
2017/2018. 
 
6.  Aprovació, si escau, de revisió de plantilla de PDI. 
 
7. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
8. Aprovació, si escau, de plans d’estudi dels masters universitaris de 
Tecnologies Web, Cloud i Aplicacions Mòbils i de Planificació i Gestió del 
Desenvolupament Local. 
 
9. Aprovació, si escau, d’inici d’expedient de nou títol de màster 
universitari Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i dels Recursos Humans i de la seua CEPE. 
 
10. Aprovació, si escau, d’inici d’expedent de nou programa de doctorat 
en Fisioteràpia i de la seua CEPE. 
 
11. Aprovació, si escau, de modificació de pla d’estudis de graduat/da en 
Infermeria, per ampliació d’oferta formativa a Ontinyent. 
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12. Aprovació, si escau, d’inici d’expedient per a la supressió de 
l’adscripció de l’Escola Univ. d’Infermeria Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Castelló i d’extinció del pla d’estudis de graduat/da en 
Infermeria d’aquest centre. 
 
13. Aprovació, si escau, de reglaments de règim intern de departaments. 
 
14. Aprovació, si escau, de cursos d’extensió universitària 2016/2017 i 
reconeixement de crèdits de lliure opció.  
 
14.bis. Informe de Gerència sobre la situació econòmica i financera de la 
Universitat de València, a 30 de setembre de 2016. 
 
15. Torn obert de paraules. 
 

--------------- 
 
Excusen la seua assistència els membres següents: 
 
. Pedro Rafael Gil Monte, PDI Fac. Psicologia 
. María José Ruiz Leal, PDI Fac. Farmàcia 
. Adrián Besó Ros, PDI Fac. Geografia i Història 
. Patricia Llopis Nadal, Personal investigador en formació 
. Fuensanta Doménech Roda, PAS Servei Informàtica 
 
Tot i que hi ha 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. Proposa, tot atenent que el gerent ha d’assistir a una altra reunió,  
que el punt 14 bis es tracte desprès del punt 2n de l’ordre del dia.  
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 27 de setembre 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.  
 
Francisco Alonso Pla presenta la justificació del seu vot particular, que 
s’inclou a l’acta. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 258/2016. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 27 de setembre de 2016, amb la modificació següent: 
. A la pàgina 14, en el darrer paràgraf afegir el següent: . 
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 
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”. 
 
Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector felicita els membres de la comunitat universitària següents: 
 
. El fotògraf i responsable de màrqueting de la Fundació Lluís Alcanyís, pel 
seu treball premiat en el concurs internacional de fotografia SUN Silk Road 
University Network PHOCOS 2016 de la Ruta de la Seda, celebrat a Corea 
del Sud. 
 
. Els estudiants Joan Cervantes, Andy Yakuluv i Benjamin Velasco per 
obtenir el premi a la millor delegació en la tercera edició del Youth 
Mediterranean Dialogue (YMD). 
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. El Dr. Andrés Cervantes Ruiperez, professor del departament de Medicina, 
per ser el primer espanyol president del Comitè Científic del Congrés 
Europeu d’Oncologia. 
 
. La Universitat de València, per rebre el premi Font del Mediterrani del 
Festival Mostra Viva al Palau de la Música, va rebre el guardó el vicerector 
Dr. Antonio Ariño.  
 
. el Dr. Jordi Mañes Vinuesa, catedràtic de Nutrició i Bromatologia, pel seu 
nomenament com a Doctor Honoris Causa per la Univrsitat Cluj-Napoca 
(Romania). 
 
. Dra. Adela Cortina Orts, pel seu nomenament com a Doctora Honoris 
Causa per la Universitat de Deusto. 
 
. Els membres de l’Observatori Astronòmic, el catedràtic Dr. Vicent J. 
Martínez García, l’investigador, Sr. Fernando Ballesteros Roselló, 
conjuntament amb el Sr. Silvestre Paredes de la UPCT, per rebre el Prisma 
en la categoria de Millor text inèdit, pel seu llibre Fractales y caos. La 
aventura de la complejidad, guardons a la divulgació científica que són el 
més prestigiosos i amb major trajectòria del nostre país, concedits 
anualment pels museus científics de A Coruña (Ajuntament de A Coruña). 
 
. Les empreses ubicades al Parc Científic de la Universitat de València: 

- Empresa biotecnològica Epidisease, per guanyar el primer premi. 
- Nothingbutner (del sector TIC) per guanyar el tercer premi, del 

concurs 5U-CV STARTUP, convocats per les cinc universitats 
públiques valencianes amb el suport de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball, mitjançant el 
programa Campus de l’Emprenedor Innovador.  

- Projecte Cookers, en la categoría Startup Junior, nascut també a la 
Universitat de València, per quedar com a guanyador.  

 
. Dra. Lucía Hipólito Cubedo, professora ajudant del departament de 
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia, per rebre el premi a 
joves investigadors ESBRA-Nordmann Award, de la Societat Europea per a 
la recerca biomèdica sobre alcoholisme.  
 
. L’equip de la Universitat de València juntament amb la Research & 
Education Advanced Network New Zealand Ltd, per guanyar el Repte de 
Velocitat IpV6, promogut per RedIRIS per a les institucions afiliades. Repte 
inspirat en la prova que va llançar Internet2 (Land Speed Record) per a 
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obtenir la màxima velocitat de transferència de dades entre dos punts, a la 
major distància possible.  
 
. El Dr. Carlos Simón Vallés, catedràtic del departament de Pediatria, 
Obstetrícia i Ginecologia, per rebre el guardó Distinguished Researacher 
Award, de la Societat Americana de Medicina Reproductiva (ASRM) en 
reconeixement a la seua trajectòria investigadora.  
 
. El vicerector Dr. Jorge Hermosilla, per rebre la medalla al mèrit 
professional amb distintiu blau de la Delegació de Protecció Ciutadana, de 
l’Ajuntament de València, distinció que es concedeix anualment per la 
Policia Local de València, en virtut de la col·laboració d’entitats o 
persones amb l’esmentat cos. 
 
. El Dr. Joaquín Martín Cubas, per la seua iniciativa amb el jardí etnobotànic 
d’Aras de los Olmos, situat a l’antic cementeri, projecte que ha rebut el 
premi a la millor iniciativa mediambiental del tercer concurs de comentaris 
que convoca la revista Adiós Cultural. 
 
. Dr. Guillermo Palao, vicerector d’Internacionalització i Cooperació, que ha 
sigut elegit per unanimitat, per la Vocalia de la Comissió 
d’Internacionalització i Cooperació de les Universitats Espanyoles (CICUE-
CRUE). L’elecció es va realitzar en el ple de la Conferència de Rectors de 
les Universitats Espanyoles (CRUE), en la seua darrera assemblea, 
celebrada el passat 24 d’octubre a la UJI. 
 
. Sra. Pilar Asensi, investigadora del Centro Santander YUZZ de la 
Universitat de València, per impulsar l’empresa Gliquet i guanyar el YUZZ 
Fintech 2016 a la millor idea relacionada amb la tecnologia per als mercats 
financers i banca. 
 
. Dra. Silvia Barona, pel seu nomenament com a membre d’honor de la 
Sociedad Cubana de Derecho Procesal, mitjançant la Unión de Juristas de 
Cuba, reconeixement per els seus rellevants mèrits en el camp del Dret 
Processal i per la seua valuosa contribució a la formació dels processalistes 
cubans.  
 
En l’apartat de les publicacions, felicita: 
 
. El grup d’investigadors següents: 
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- de la Universitat de València, el Dr. José Manuel Garcia Verdugo, 
catedràtic del departament de Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i 
Antropologia Física. 

- De CIBERNED  
- University of California. 
-  I de l’Institut de Recerca La Fe, pel seu estudi que ha identificat una 

població massiva de neurones joves, no reconegudes anteriorment, 
que migren en el cervell humà durant els primers mesos de vida i 
que contribueixen a l’expansió del lòbul frontal, una regió 
estretament relacionada amb les funcions cognitives i d’execució, 
treball publicat a Science. 

 
. La Sra. Roser Grau Vidal, investigadora i el Dr. Ramón López Martín, per la 
seua investigació en dos col·legis situats a barris vulnerables de València, 
que ha demostrat que activitats com assemblees d’aula, l’aula de jocs 
alternativa a temps de pati, l’apadrinament lector, el break dance, el 
graffiti o el teatre d’ombres, han millorat la convivència entre l’alumnat. 
Estudi publicat a la revista New Approaches in Educational Research. 
 
A continuació, indica que s’han signat els convenis següents: 
. Conveni de col·laboració per a establir les condicions de col·laboració 
entre el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) i la Universitat de 
València per a la càtedra Innova-Servef 
 
. Conveni de col·laboració amb la conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball per a la realització d’activitats 
relacionades amb l’estudi, el foment i la difusió de l’economia social des de 
l’àmbit acadèmic i científic.  
 
. Conveni amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a facilitar la cessió 
d’obres editades per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana al 
Corpus informatitzat del Valencià.  
 
. Conveni amb la Fundació Universitària Vall d’Albaida i l’Ajuntament 
d’Ontinyent per a la implantació a Ontinyent d’una unitat docent de la 
titulació de Grau en Infermeria. 
 
. Conveni  de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Treball Social de 
València.  
 
En l’apartat d’actes i reunions, s’han produït les següents: 
 
. Setè Passeig Saludable de la Nau Gran, amb record d’inscripcions.  
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. Clausura de la reunió del Consorci GENDERNET, Jornada de Políticas de 
Igualdad de Género en la Investigación.  
. Acte de cloenda del curs acadèmic 2015/2016 del Col·legi 
d’Economistes a l’Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic.  
. Acte de presentació Per un finançament just, de la Generalitat Valenciana 
i de les Corts Valencianes, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.  
. Inauguració, juntament amb el Delegat del Consell per a la Unió Europea i 
les Relacions Externes, Sr. Joan Calabuig i la presidenta d’ENCATC, Sra. 
Annick Schramme, de la vint-i-quatrena conferència anual de la Xarxa 
Europea de Gestió i Polítiques Culturals (ENCATC) Cultural Management 
Education in Risk Societies-Towards a Paradigm and Policy Shift, al 
Paranimf. 
. Inauguració d’inici de curs del programa La Nau Gran, al Jardí Botànic, 
amb la impartició de la conferència Viure millor, per a viure més, de la 
vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Sra. Mónica Oltra. 
. Inauguració de Jornada de Transparencia y Buen Gobierno en las 
pequeñas y medianas empresas, amb assistència de la secretària 
autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i 
Cooperació, Sra. Zulima Pérez, al Saló d’Actes de la Biblioteca de Socials. 
. Concert d’Obertura de curs 2016/2017 a Gandia, oferit per l’Orquestra 
Filharmònica de la Universitat de València.  
. Trobada amb estudiants d’extensió d’Ontinyent, acompanyat del delegat 
del rector per a estudiants, Sr. Jordi Caparrós.  
. Inauguració de curs acadèmic d’Ontinyent 2016/2017, amb la 
conferència de la Dra. Ana Lluch.  
. Inauguració d’obertura del curs UNISOCIETAT 2016/2017 a la Sala de 
Juntes amb assistència del president de la Diputació de València, Sr. Jorge 
Gramage.  
. Presentació de la publicació La secesión de los ricos, dels professors Dr. 
Joan Romero i Dr. Antonio Ariño, al Paranimf. 
. Inauguració del congrés internacional Entresiglos: Literatura e Historia, 
Cultura y Sociedad, a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.  
. Commemoració i celebració del trenta aniversari de CIRIEC-Espanya, al 
Paranimf, amb assistència de l’alcalde de València.  
. Presentació del llibre Ameu Saviessa. Els llibres de la Universitat de 
València. Obra del catedràtic de ciències i tècniques historiogràfiques de la 
Universitat de València, el Dr. Francisco M. Gimeno Blay, en la qual 
reconstrueix el procés històric de conformació de la biblioteca de la 
Universitat, que posseeix una de les col·leccions de manuscrits 
humanístics més importants d’Espanya, a l’Aula Magna del Centre Cultural 
la Nau. 
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. Inauguració conjunta amb la consellera Sra. Carmen Montón de la Jornada 
La Universitat de València per a la Igualtat: Reptes en la salut, la 
comunicació i el canvi institucional, al saló d’actes d’aquest edifici. 
. Concert d’obertura de curs 2016/2017 de l’Orquestra Filharmònica de la 
Universitat de València al Palau de la Música.  
. Acte de lliurament de Medalla de la Universitat de València a títol 
pòstum, al pintor Joaquín Michavila. 
. Clausura de Gala de l’Esport, al saló d’actes de la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació. 
. Assistència al lliurament de la setena edició dels premis Santander YUZZ, 
Jóvenes con ideas, a Madrid. 
 
Finalment, indica que el rànquing anual de la Universitat de Taiwan, que 
mesura el rendiment de publicacions científiques, situa la Universitat de 
València, en la 233ena posició a escala mundial, la 92ena en l’àmbit 
europeu, la tercera espanyola i la primera valenciana. La institució 
acadèmica destaca en ciències agrícoles, al lloc 65 mundial i 19 europeu; 
en química, el 112 mundial i 2n de l’estat; i en física, el 128 del món i 2n 
d’Espanya. En ciències naturals, la nostra Universitat ocupa el 3r lloc 
d’Espanya, el 134 al món i el 48 a Europa. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PAS opina que, en el tema de la carrera 
professional del PAS, el que s’ha fet és prendre el pel a les universitats 
públiques i afegeix que és una excusa per a no pagar. Llegeix l’escrit que 
es transcriu:  
 
“En la Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat del passat 20 
d'octubre, la Conselleria d'Hisenda informà que s'autoritzaria a les 
Universitats a pagar el 10% del complement de Carrera Professional del 
PAS al 2017, això sí, sense finançament addicional a la partida destinada a 
les universitats públiques. Tot i que desconeixem com es concretarà 
aquesta autorització, ara com ara la qüestió no és si anem a cobrar la 
carrera professional. Aquesta és la part amable de la situació: 2017 
començarem a percebre el complement de carrera professional. La part 
inquietant, però, eclipsa el que podria ser una bona notícia. Diguem-ho 
sense eufemismes: el PAS està indignat. I no li falten motius. Portem 
massa temps esperant a que la carrera professional siga una realitat No 
em remuntaré a l'Acord de Condicions de Treball 2008-2011 (d'això ja fa 
més de 8 anys), em referiré només al període del seu mandat.  Mentre es 
negociava la carrera professional per al personal del Consell, el PAS 
esperava la publicació del DECRET 186/2014 per encetar la negociació a 
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la nostra Universitat. Quasi 2 anys després de la publicació del Decret, 
continuem esperant el moment d'iniciar converses. El personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat cobrarà el 2017 el 100% de les quanties 
del complement de carrera professional que el personal de Sanitat ve 
cobrant des de fa 10 anys, Al personal de Justícia, que com el personal de 
les universitats públiques quedava fora de l'àmbit d'aplicació de l'esmentat 
DECRET, se li veurà reconegut el dret a la carrera professional a càrrec dels 
Pressupostos de la generalitat de 2017, sense que haja de fer 
concentracions, recollir signatures, parlar amb els grups parlamentaris, 
presentar esmenes als pressupostos de la Generalitat, etc. El PAS està 
indignat perquè, després de tants anys, no vol començar el cobrament de 
la carrera professional amb un 10% de les quanties establertes en 
l'esmentat decret, i menys encara quedar-se estancat en aquest 
percentatge. La carrera professional no és això. El PAS està indignat 
perquè, si la carrera professional ha de dependre dels pressupostos de la 
Universitat, una vegada més podria quedar endarrerit respecte de les 
companyes i companys d'altres universitats. El PAS no vol ser objecte de 
nous greuges comparatius. És just reconèixer que la Universitat ha fet un 
esforç pressupostari per assumir el cost d’una part de la carrera 
professional, i anime al Sr Rector, a seguir en aquesta línia. La Universitat 
ha de garantir el pagament de les nòmines de la seua plantilla, en tots els 
conceptes retributius. Sr Rector, cadascú ha d'assumir les seues 
responsabilitats: el Consell ha de pagar el deute amb les universitats 
públiques i finançar-les adequadament, i vostè ha d'atendre el compromís 
que té amb la plantilla, complir amb les promeses electorals i donar l’ordre 
per començar ja la negociació amb els representants sindicals per tal 
d'implantar la carrera professional del PAS.” 
 
Francesc Marí intervé en el mateix sentit que el president de la Junta de 
PAS. Li sembla lamentable que altres institucions ja cobren el 100% i 
nosaltres comencem a cobrar el 10% i, a més, amb la incertesa del 
cobrament per als propers anys.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística informa sobre la 
reunió de la CRUE del 29 de setembre, a Santiago de Compostela, on es va 
informar sobre el 3+2. S’hi va dir que el decret 43/2015 segueix endavant 
i s’ha demanat que el seu desenvolupament ho facen des del Ministeri. 
 
La CRUE ja havia acordat demanar una moràtoria per als títols que ja estan 
en marxa i s’ha ratificat en aquesta demanda. Com que totes les 
universitats no estan d’acord s’ha demanat al Ministeri que prenga la 
iniciativa i publique una ordre per tal de regular quines titulacions poden 
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ser de 180 crèdits i quines de 240 crèdits i les condicions. S’hi ha creat 
una comissió mixta per a treballar en aquest assumpte.  
 
D’altra part, informa sobre una notícia apareguda, ahir, a tots els diaris que 
diu que Rajoy suspèn les revàlides fins que no hi haja un pacte en 
educació, però el que és cert és que la revàlida es necessita per obtenir el 
títol de batxiller. El que es prorroga és la no necessitat de l’avaluació fins 
que hi haja un pacte educatiu, però el que ens afecta, com a universitat, 
continua igual, ja que cal la revàlida per accedir a la universitat. Aquesta 
substitueix a la PAU, encara que la voluntat és que siga el més similar 
possible. Finalment indica que el decret es desenvoluparà mitjançant una 
ordre ministerial. 
 
El rector afegeix que aquesta ordre està molt avançada i anuncia que en 
les pròximes setmanes eixirà informació per a totes les universitats.  
 
El gerent indica que no hi ha més informació sobre la carrera professional. 
Hi ha previsió del primer tram en els pressupostos de 2015, 2016 i 2017. 
La postura que manté la Universitat de València és que totes les revisions 
retributives han d’anar acompanyades de finançament afegit, no sols per 
al PAS, sinó també per al PDI, ja que el creixement vegetatiu de les 
despeses del personal supera el 30%. 
 
En els darrers anys tenim un escenari de contenció de despeses i 
d’ingressos.  A hores d’ara, el que és cert és que la llei de pressupostos 
comptarà amb disposicions per atendre al personal laborat contractat. 
Afegeix que demà l’avantprojecte de pressupostos entrarà en Les Corts i 
està prevista l’ampliació de continguts retributius per al personal assimilat 
a catedràtic, però no l’estructura retributiva de la carrera professional del 
PAS de les universitats públiques. Per tant, no saben ni les quantitats ni la 
disponibilitat pressupostària. Sabem que hi ha una reserva pressupostària 
que s’incorporarà per al proper any. 
 
És partidari d’esperar a la negociació i al procés d’elaboració de los 
pressupostos i establir una postura comuna amb els sindicats.  
 
El president de la Junta de PDI indica que la situació és complicada i hi ha 
una situació presenta i altra de futur. La Generalitat anuncia una sèrie de 
mesures amb comptagotes. En les reunions que hi ha hagut s’ha dit que el 
30 de setembre s’ha aprovat la llei d’acompanyament, però hi ha un 
compromís per a modificacions posteriors. Opina que el procediment és 
d’absoluta improvisació i crea inseguretat, ja que es reconeix el dret però 
no se sap res del finançament i traslladen el problema a les universitats.  
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El rector agraeix les intervencions i reconeix que hi ha hagut confusió pel 
que fa a les negociacions. Continuem sense tenir mesa sectorial de 
negociació. Comparteix la decepció del president de la Junta de PAS. 
Finalment el finançament de la Comunitat Valenciana és un tema no resolt. 
El personal de la Generalitat Valenciana continua cobrant el 100% el 
complement, la qual cosa fa que augment el greuge comparatiu i la Llei 
d’Acompanyament es quede en una declaració d’intencions.  
 
Subratlla la necessitat de finançament afegit, sense el qual no es podrà fer 
front a la retroactivitat del pagament. 
 
Per part de la Universitat no hi ha hagut cap negligència i s’ha fet la 
pressió que calia. 
 
El 7 d’octubre la Gerència i el vicerector d’Economia, Infraestructures i 
Tecnologies de la Informació demanaren una reunió de totes les 
universitats públiques de la Comunitat Valenciana amb la Conselleria 
d’Hisenda per a tractar aquest assumpte, però encara no hi ha resposta. 
Afegeix que ell és el primer en lamentar aquesta situació.  
 
Punt 14.bis. Informe de Gerència sobre la situació econòmica i financera de 
la Universitat de València, a 30 de setembre de 2016. 
 
El gerent presenta l’informe que s’adjunta com a annex I d’aquesta acta. 
Indica que és un informe recurrent, més satisfactori que el de l’any passat, 
i que avança el problema de pressupost del 2017. Hem passat de tenir 
suficiència pressupostària sense tresoreria, a tenir tresoreria suficient 
sense crèdit per a pagar. La previsió és que el pressupost de proper any 
serà més baix i serem la única universitat de la Comunitat que baixe 
pressupostàriament en un escenari on el pressupost de la Conselleria 
augmenta. 
 
Pel que fa al document que es presenta, la situació és millor. S’han reduït 
les despeses financeres i actualment no tenim cap pòlissa de crèdit. Per 
tant, no paguem interessos. Hui es pagaran les nòmines d’octubre i s’ha 
reduït el període de pagament a tercers.  
 
Des del punt de vista de la Generalitat l’assignació de recursos es reparteix 
entre les universitats de la Comunitat i a la nostra li toca un 33%. En 
aquests moments rebem els diners sense angoixa. 
 
En vistes al final d’any, les perspectives són les següents: 
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. Rebre de manera ordenada les mensualitats de novembre i desembre.  

. No hi ha resposta de la Generalitat respecte a l’autorització per a 
negociar la carrera professional del PAS 
. Els pressupostos tenen crèdit suficient per a pagar a tercers pel que 
resta de l’any. 
. Pel que fa al deute antic, s’estimen ingressos fins al 2017.  
A partir del 2018 anirem rebent menys diners.                
 
L’execució el pressupost d’ingressos és pràcticament igual que l’any 
anterior i la del pressupost de despeses també té un grau d’execució 
similar.  
 
Pel que fa als ingressos, es preveu complir les previsions respecte de les 
taxes i transferències de la Generalitat i de l’Estat. Pel que fa a les 
despeses, les nòmines es pagaran el 28 d’octubre, el 30 de novembre i el 
22 de desembre.  
 
Tenim menys deutors i, per tant, més tresoreria i la nòmina de desembre 
està assegurada. Solament tenim interessos de demora a pagar a altres 
institucions, però és inferior a l’any anterior.  
 
Pel que fa al pressupost de 2017, es preveu una contenció de la despesa i 
una maximització d’ingressos. Per tant, els ingressos estan estabilitzats, 
però no les despeses, en part degut a les consolidacions de personal 
(antiguitat, quinquennis, sexennis) que augmentaran i suposen un 1’34% 
del pressupost. Es preveu un desequilibri d’1’6 milions d’euros i es proposa 
reduir en un 10% el percentatge de recursos a disposició de centres, 
departaments i instituts. 
 
El cost derivat de la normativa estatal s’hauria de finançar a banda.  
 
En conclusió, es preveuen dificultats per al 2017, si no hi ha suficient 
finançament. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica, pel que fa a la reducció del 10% dels 
recursos, que hi ha despeses indirectes de personal, com ara la utilització 
d’energia i altres recursos, que afecta a la contractació de serveis prestats 
per empreses i es poden buscar altres solucions, com contractat menys 
serveis o presentar concursos a empreses. 
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El gerent indica que els programes d’estalvi es van iniciar abans d’entrar en 
crisi i no hi ha previsió de fer reduccions en les despeses de personal. No 
ens oblidem de buscar l’eficiència dels recursos. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació planteja el 
següent: 
. Sobre la reducció prevista del 10% a centres, departaments i instituts 
universitaris, li sembla prou brusca. Respecte de les restriccions de l’aire 
acondicionat, es podria aplicar el conveni amb infraestructures. 
 
. Sobre la previsió d’inversió específica per al 2017, pensant en la reforma 
del Col·legi Major Lluis Vives (pendent des de fa quatre anys), opina que 
s’hauria de fer un projecte raonat i demana que es cree una comissió o un 
grup de treball. Com a mínim, demana que s’informe i es comunique qui ha 
de prendre les decisions.  
 
El gerent contesta que l’impacte de la reducció del 10% s’ha de valorar. És 
tracta d’una simulació. Si les previsions varien, el percentatge també pot 
variar. La intenció és equilibrar i eixe va ser el compromís adquirit. Quan hi 
haja llei de pressupostos, es podran aclarir les incògnites. Anuncia que la 
comissió Econòmica es reunirà la primera quinzena de novembre.  
 
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació 
indica que els nostres pressupostos determinen l’autonomia de gestió que 
tenim. Per a tenir una situació favorable, caldrien 73 milions d’euros 
aproximadament, per a mantenir les nostres instal·lacions i edificis, però la 
situació que tenim no és la més favorable. Respecte a la contenció del 
deute, ens haurien d’haver aplicat 35 o 40 milions anuals. Inicialment es 
van assignar a una possible construcció de la clínica Veterinària, però una 
anàlisi econòmica i de viabilitat aconsellaven que, de moment, no s’iniciara 
la construcció de l’edifici i es va arribar a la conclusió que no era viable 
posar en marxa el grau de Veterinària. Si la Generalitat vol que hi haja 
aquesta titulació, ha d’haver finançament específic.  
 
Amb aquest escenari, resulta que les inversions de la Universitat de 
València sempre són substitutives o complementàries. Fa falta actuar per 
poder reconduir l’ús de determinades instal·lacions. El plantejament és 
permetre estalviar costos futurs i garantir la dignitat en l’execució dels 
nostres serveis. 
 
El projecte de Química tampoc es va acceptar. La Facultat d’Infermeria i 
Podologia planteja un projecte racional que permeta el bon ús dels espais.  
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En aquests moments s’està treballant en la possibilitat que hi haja un 
projecte que permeta donar ús al Col·legi Major Lluís Vives, ja que la 
Universitat de València no disposa de recursos per això. 
 
Degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació pregunta a què 
es refereix quan parla d’autonomia de gestió. D’altra banda, pregunta si hi 
ha un pressupost actualitzat o nou, per fer front a la reforma del Col·legi 
Major Lluis Vives.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que també 
hi ha un problema de climatització a la Facultat. 
 
La degana de la Facultat de Dret pregunta si s’ha pensat en el Campus 
dels Tarongers que necessita aules, salons d’actes... 
 
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació 
contesta la intervenció del degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació que el projecte està enllestit. Pel que fa al Campus dels 
Tarongers, es tracta de donar-li un ús eficient i aprofita per dir que hi ha 
l’actuació del vallat del Campus. És conscient que s’hauria de fer una 
inversió. Respecte a l’autonomia de gestió, entén que n’hi ha a partir del 
pressupost aprovat pel Consell Social.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació suposa que, 
aleshores, la responsabilitat final serà del Consell de Direcció i en el cas 
que siga necessari tirar parets del Col·legi Major Lluis Vives, voldria un 
estudi.  
 
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació 
contesta que en cap cas s’ha plantejat la destrucció de l’edifici, però fa 
falta una inversió forta sobre l’estructura, d’aproximadament sis o set 
milions d’euros.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació contesta que 
aquesta no li sembla una resposta tècnica i insisteix que cal un estudi i un 
pressupost per prendre decisions. 
 
El rector afegeix que cal  tenir un estudi tècnic més ajustat. Si el Consell 
de Govern ho aprova, es podria buscar alguna iniciativa pública o privada. 
Indica que les necessitats de la Universitat de València són múltiples i molt 
variades (de personal, de manteniment, d’inversions). Quan hi haja una 
proposta concreta sobre la taula, es sotmetrà a votació.  
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El vicedegà de la Facultat d’Economia indica que els estudiants del Campus 
dels Tarongers no tenen espais a l’aire lliure ni, actualment, una cafeteria. 
Dóna suport a les queixes que ha rebut i demana que es faça alguna cosa 
al respecte, ja que no costaria molts diners i suposaria molta rendibilitat 
social.  
 
Finalment, els membres del consell resten assabentats de l’informe 
presentat.  
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de contracte de subllicència de drets de 
propietat intel·lectual.  
 
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. En el 2014 la Universitat de València va rebre la llicència de la 
Universitat de Birmingham i ara es proposa la subllicència a la Universitat 
Autònoma de Nuevo León. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 259/2016.  
“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 propietat intel.lectual de la metodologia “Empowering 
Coaching”, de la qual és titular la Universitat de 
Birmingham i de la qual la UVEG és llicenciatària, no són 
necessaris per a la defensa o millor protecció de l'interés 
públic. 
2. Aprovar la subllicència d’explotació de la patent 
esmentada en el punt anterior, d'acord amb el contracte 
que s'adjunta com a annex.” Annex II.  

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de contractes de llicència de patent. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta tres contractes 
de patents i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de 
la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 



 
 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 28 D’OCTUBRE DE 2016. 
 

-18- 

 
ACGUV 260/2016.  
“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 la patent “Inverted solar cell and process for producing 
the same”, sol·licitada a la European Patent Office, del 
qual és cotitular la Universitat de València en un 50%, no 
són necessaris per a la defensa o millor protecció de 
l'interés públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent esmentada 
en el punt anterior, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a annex.” Annex III. 
 
 
ACGUV 261/2016.  
“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 les Patents de invencions: 
 
      a) P200503198 amb títol “Mini Cámara Gamma 
Autónoma y con Sistema de Localización para uso 
Intraquirúrgico”, sol·licitada el 26 de decembre de 2005 a 
l’Oficina Espanyola de Patents, i de la qual és titular la 
Universitat de València en un 15%, junt al CSIC en un 15 
%, a Oncovision (35%) i Bruker (35%), i 
 
      b) P200300861 amb títol “Detector de Rayos Gamma 
con Codificación de Profundidad de Interacción”, 
sol·licitada el 10 d’abril de 2003 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%. 
 
   c) P200900037 amb títol “Sistema Compacto, Híbrido e 
Integrado Gamma/Rf para la Formación de Imágenes 
Simultáneas PET-SPECT/Mr”, sol·licitada el 9 de gener 
de 2009 a l’Oficina Espanyola de Patents, i de la qual és 
titular la Universitat de València en un 40%, junt al CSIC 
en un 40%, UPV en un 8%, ERESA en un 5%, Oncovision 
en un 3,5% i Bruker en un 3,5%.  
no són necessaris per a la defensa o millor protecció de 
l'interés públic. 
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2. Aprovar la llicència d’explotació en l’Àmbit Clínic de 
les patents de les invencions d’imatge mèdica esmentades 
en el punt anterior, d'acord amb el contracte que 
s'adjunta com a annex.” Annex IV. 
 
ACGUV 262/2016.  
“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 les Patents de invencions: 
 
      a) P200503198 amb títol “Mini Cámara Gamma 
Autónoma y con Sistema de Localización para uso 
Intraquirúrgico”, sol·licitada el 26 de decembre de 2005 a 
l’Oficina Espanyola de Patents, i de la qual és titular la 
Universitat de València en un 15%, junt al CSIC en un 
15%, a Oncovision (35%) i Bruker (35%), i 
 
      b) P200300861 amb títol “Detector de Rayos Gamma 
con Codificación de Profundidad de Interacción”, 
sol·licitada el 10 d’abril de 2003 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 %. 
 
   c) P200900037 amb títol “Sistema Compacto, Híbrido e 
Integrado Gamma/Rf para la Formación de Imágenes 
Simultáneas PET-SPECT/Mr”, sol·licitada el 9 de gener 
de 2009 a l’Oficina Espanyola de Patents, i de la qual és 
titular la Universitat de València en un 40%, junt al CSIC 
en un 40%, UPV en un 8%, ERESA en un 5%, Oncovision 
en un 3,5% i Bruker en un 3,5%.  
no són necessaris per a la defensa o millor protecció de 
l'interés públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació en l’Àmbit Pre-Clínic 
de les patents de les invencions d’imatge mèdica 
esmentades en el punt anterior, d'acord amb el contracte 
que s'adjunta com a annex.” Annex V. 
 

Punt 5. Aprovació, si escau, de criteris per a l’elaboració de l’OCA del curs 
2017/2018. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
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Virtual de la Universitat de València.  Indica que la Comissió d’Estudis de 
Postgrau es va reunir per estudiar els màsters universitaris. La proposta 
que va elaborar amb la inclusió de les aportacions del Servei de Política 
Lingüística, es va portar a la Comissió de Professorat del dia 21 d’octubre i 
es va informar favorablement per 18 vots a favor, cap en contra i 2 
abstencions. Inicialment s’hi va considerar ser estrictes amb l’oferta i tots 
van estar d’acord a ajustar en graus i màsters l’oferta abans que 
s’hagueren d’eliminar cursos per baixa matrícula. En aquests moments, 
continua la matrícula de màsters oberta i això és un problema perquè al 
mes de març es fa la revisió dels recursos i de la docència (oferta de graus 
i postgraus) i s’assignen a les àrees de coneixement les places per 
incidències. Per tant, ens estem perjudicant perquè no podem ajustar els 
recursos a la matrícula real. A més a més, hem de ser coherents amb els 
recursos que tenim. 
 
Afegeix que s’està fent un estudi sobre la situació actual dels graus en 
funció de la seua viabilitat que estarà enllestit a començament del primer 
trimestre de 2017 juntament amb la planificació de màsters. 
 
Opina que hem tingut que créixer amb places de professorat associat, i no 
és la millor opció per a algunes tasques.  
 
Pel que fa al contingut de la proposta, les modificacions que es presenten 
són: 
 
En els estudis de grau, es proposa el mateix tractament a optatives i a 
itineraris, deixant la porta oberta perquè les CAT puguen establir les 
mesures necessàries entre les assignatures optatives per possibilitar una 
oferta adequada. Els centres hauran de plantejar una oferta perquè 
desapareguen els desequilibris. 
 
En les llengües, la modificació resulta del pla d’increment de la docència, 
aprovat. Indica que ens podem felicitar perquè estem complint amb la 
implantació d’aquest pla i li consta l’esforç que fan centres i 
departaments. En aquest apartat s’afegeix un punt 4. 
 
Pel que fa als ensenyaments de màster, proposa que es mantinga el peu 
de pàgina, apartat 1. S’incrementa la matrícula mínima en 15 estudiants. 
Es reagrupen els estudiants. Es planteja deixar la porta oberta perquè si no 
s’oferta un màster, es puga proposar en el curs 2019/20 o posteriors, per 
tal de millorar l’oferta i la utilització de recursos i fer una oferta més 
atractiva per als estudiants.  Es proposa que s’oferte als dos anys.  
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Respecte de les llengües, s’incorpora la voluntat de les dues llengües. 
 
Finalment, indica que els centres han avançat molt en fer una oferta de 
graus, ajustada a les necessitats de les titulacions i cada vegada en menys 
quantia hem de reagrupar la docència perquè l’oferta acadèmica siga 
millor.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Física indica que la penalització de dos anys 
per a ofertar els màsters li sembla excessiva i proposa que siga per al curs 
2018/2019. 
 
D’altra part, afegeix que moltes àrees, com ara Ciències Bàsiques, són una 
espècie en extinció i s’ha eliminat molta formació especialitzada. 
Aconseguir grups de vuit estudiants en assignatures optatives, és molt 
difícil i, per tant, veu difícil especialitzar als nostres egressats. Proposa que 
es faça un estudi. 
 
Finalment, agraeix el treball que s’ha fet i sol·licita que s’estudien criteris 
per als diferents estudis.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que 
l’apartat 1.2.C) crea malestar perquè no reconeix al professorat que 
formar part de tribunals sense haver dirigit un treball. 
 
La degana de la Facultat de Dret demana que, respecte del percentatge 
d’hores ofertades en valencià, es valore més qualitativamente que 
quantitativa i afegeix a la intervenció anterior que també s’haurien de 
reconèixer els membres d’altres tribunals. Pel que fa als màsters 
universitaris, opina que s’hauria de buscar una política global i, finalment, 
pel que fa a l’apartat 3.1.C), pregunta si suposa una modificació del 
Verifica. 
 
José Manuel Claver indica, pel que fa als màsters i des de l’àmbit de l‘ETSE, 
que la proposta li sembla correcta, però quan algun màster no funciona bé, 
s’hauria de donar més temps de resposta al centre per tal de replantejar-lo 
i buscar alternatives i per tant, una bona planificació. Opina que cal més 
d’una any per a això. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació agraeix el treball 
que s’ha fet i demana que, pel que fa a la penalització de dos anys, es 
tinga en compte tot el que s’ha dit i s’estudien els casos excepcionals. 
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Opina que en àrees o departaments, depenent del seu dèficit o superàvit, 
es podria justificar el manteniment d’una paralització del màster més curta 
o més llarga.  
 
S’ha parlat de la relació entre graus i màsters de centres, de la relació 
entre alumnes egressats i places que s’oferten en el curs i de la relació 
entre màsters i doctorats associats, però no s’ha parlat dels màsters 
universitaris acreditats o no acreditats. 
 
El president de la Junta de PDI indica que hi ha moltes coses pendents de 
reconeixement, però altre assumpte serien els efectes col·laterals derivats 
dels ajusts que s’hagen de fer. 
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria manifesta el seu 
agraïment per l’esforç de la Comissió de Professorat. Intervé en el mateix 
sentit que la degana de la Facultat de Dret, respecte dels màsters 
universitaris i pregunta si se sap quina és la repercussió de la mesura i si 
s’ha avaluat l’impacte per àrees de coneixement i per campus. 
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport opina que 
en els màsters, pujar de cinc estudiants a vuit és molt, ja que suposa un 
augment del 50%. Aquesta opinió la fa extensiva a l’optativitat. Afegeix 
que estem eliminant especialitats i itineraris i hauríem d’utilitzar el mateix 
criteri per a eliminar màsters que  per a l’optativitat. 
 
El vicedegà de la Facultat de Geografia i Història fa referència al malestara 
del professorat per la docència on line, ja que en altres universitats té més 
reconeixement. Suggereix que es faça un estudi comparatiu per als 
màsters conjunts amb altres universitats.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
pregunta als membres del consell, pel que fa al tema plantejat dels 
reconeixements del professorat, si estan convençuts que en la situació 
actual, es poden fer més reconeixements en el POD, quan estem al límit de 
les contractacions temporals. Afegeix que no estem en condicions 
d’incloure més reconeixements en POD i demana que fem les propostes 
des de la coherència i la realitat que tenim, tot i considerant la situació 
econòmica de la Universitat de València.  
 
Pel que fa a la revisió dels màsters, fan falta dos anys per a modificar el 
Verifica, però si es tracta de modificacions menors, podrien fer-se en un 
any. 
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S’ha parlat de tenir en compte als estudiants de base i les necessitats dels 
estudiants. Indica que això és el que s’està plantejant precissament i cal 
ser realista. Del que es tracta és que, en funció dels estudiants de base, es 
faça una planificació del màster ajustada i coherent. També hem de 
plantejar-nos fer màsters interuniversitaris per tal d’agrupar l’oferta.  
 
Anuncia que si cal mantenir una assignatura optativa perquè els estudiants 
acaben els estudis de màster, es mantindrà, però aquesta proposta és de 
criteris generalistes.  
 
Pel que fa als dos anys, opina que cal mantenir-los i si hi ha 
excepcionalitats, s’estudiaran.  
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
Vicente Baeza fa seua la intervenció de la degana de la Facultat de Dret. 
Sobre la docència en valencià, té la sensació que estem tapant forats 
sense arreglar la situació. El problema del 3+2 li sembla gravíssim i es 
multiplica amb els màsters. Opina que seria convenient que l’equip de 
direcció es plantege fer un estudi sobre l’evolució dels nostres estudis des 
de la implantació del Pla de Bolonya.  
 
El degà de la Facultat de Química indica que el màster de la seua Facultat 
ha costat un any enllestir-lo. Des de fora, sembla que es beneficien més als 
màsters internacionals, que no es coordinem en aquesta universitat, que 
els màsters universitaris coordinats per nosaltres. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 26 
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 263/2016. “Aprovar els criteris per a l’elaboració 
de l’oferta dels ensenyaments oficials de grau i de màster 
per al curs acadèmic 2017/2018, que s’adjunta com a 
annex.” Annex VI. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de revisió de plantilla de PDI.  
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. Planteja la revisió de dues places 
d’ajudant doctor en departaments que són deficitaris (Fisioteràpia i 
Didàctica de la Matemàtica). La Comissió de Professorat va informar 
favorablement el seu manteniment.  
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S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia dóna suport a l’informe del 
departament de Fisioteràpia. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat recorda 
que, sols excepcionalment, s’han mantingut vacants les places d’ajudant 
en aquests departaments. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 
 

ACGUV 264/2016. “Aprovar el manteniment de les places 
d’ajudant doctor, que es van dotar per motius de 
promoció, següents:  
. Plaça núm. 5966, adscrita al departament de Didàctica 
de la Matemàtica.  
. Plaça núm. 6219, adscrita al departament de 
Fisioteràpia.” 

 
Punt 7. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Comunicació, la vicerectora 
d’Investigació i Política Científica, el vicerector de Cultura i Igualtat, el 
vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació i la 
secretària general presenten els convenis corresponents a la seua àrea de 
treball i fan referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la 
Universitat de València.  
 
A continuació la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística 
presenta el conveni amb la Universitat CEU Cardenal Herrera i fa referència 
a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Explica que a partir d’aquest 
curs, i per corregir una situació no ajustada a la normativa estatal i 
autonòmica, els estudiants de les universitats privades no podran fer 
pràctiques clíniques curriculars en institucions sanitàries públiques. Això 
suposa que les universitats privades reajusten els seus números d’entrada 
a aquestes titulacions, però, mentrestant, i de forma excepcional i 
transitòria, la Generalitat ha demanat col·laboració a las universitats 
públiques per donar eixida a la situació dels estudiants de ciències de la 
salut d’universitats privades, matriculats amb anterioritat a aquest curs.  
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Disposem d’una carta de compromís de la consellera de Sanitat Universal i 
Salut Pública i del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport 
sol·licitant la nostra col·laboració en aquest procés i comprometent-se a 
donar informació sobre els hospitals de salut públics on es podran fer les 
pràctiques i, permetent la contractació del professorat associat 
assistencial addicional necessari.  
 
Aquest conveni regula aquesta col·laboració que s’articularà com a una 
mobilitat dels estudiants. D’altra banda, la Universitat CEU Cardenal 
Herrera compensarà pel professorat associat assistencial que siga 
necessari contractar i pels costos de gestió que el desenvolupament 
d’aquest conveni suposen.  
 
Comenta que cal corregir alguns errors en el text del conveni, i indica que, 
encara que el document que es presenta correspon al conveni amb la 
Universitat CEU Cardenal Herrera és un model que hauria de reproduir-se 
quan s’haja d’aplicar a la Universitat Europea de València o a la Universitat 
Catòlica de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que la qüestió de fons és que ara la 
universitat pública es doblega i rescata a la universitat privada. Reconeix 
que hi ha estudiants afectats, però opina que correspon a la universitat 
privada solucionar el problema. Li preocupa el punt 11è del document 
sobre contractació de professorat i el seu pagament. Indica que s’estan 
assentant precedents, com a poc, peculiars.  
 
Gabriel Aparicio dóna suport a la intervenció del president de la Junta de 
PDI i manifesta el seu malestar.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia indica que el que es 
presenta ací és el treball de una sèrie de persones de la Universitat en 
exercici de responsabilitat institucional. No estem rescatant a la universitat 
privada, sinó a la societat valenciana. Estem intentant solucionar un 
problema que no hem generat nosaltres. Afegeix que és a la Comunitat 
Valenciana on pitjor s’han gestionat les pràctiques sanitàries i la situació 
és molt complicada. La realitat és que els professors de la Universitat de 
València són els únics que han oferit una solució. Està clar que la 
Conselleria no ho ha fet bé. Pel que fa al finançament, l’explicació de que 
ara hi ha i abans no, és perquè la universitat privada ho està finançant.  
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El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia opina que es tracta d’un 
compromís institucional i social perquè els estudiants tinguen l’espai públic 
que necessiten per a fer les pràctiques.  Pel que fa a les contractacions, 
s’estan buscant solucions enginyoses i alternatives que ens beneficien. 
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia s’adhereix a les intervencions del 
degà de la Facultat de Medicina i Odontologia i de la Facultat d’Infermeria i 
Podologia i agraeix la tasca que s’ha fet.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació opina que 
s’hauria de fer un comunicat de premsa on es diga que la Universitat de 
València ha aprovat aquest conveni i que assumeix la responsabilitat front 
a la societat valenciana, per tal de solucionar un problema que no hem 
generat nosaltres. 
 
El rector intervé per a sol·licitar votació sobre aquest conveni. Assenyala 
que es tracta d’un procés que previsiblement continuarà amb altres 
universitats privades i uns altres instruments jurídics. En relació a aquest 
procès fa les consideracions següents: 
. El degà de la Facultat de Farmàcia té raó al afirmar que aquesta qüestió 
afecta a totes les facultats de l’àrea de salut i es pot estendre a altres; 
però fins aquest moment s’ha plantejat a medicina, infermeria i 
fisioteràpia. 
. És tracta d’una situació totalment excepcional de la Comunitat 
Valenciana, que no es produeix en altres comunitats autònomes.  
. Està d’acord amb el degà de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació que cal una comunicació adequada, malgrat que la majoria de 
les notícies en premsa no donen una visió precisa de la situació. S’ha fet 
demagògia i tergiversació, i no hem comptat amb suficients notícies o 
opinions que posen en valor el que fa la Universitat Pública. 
. Aquest tema no és únicament de la Universitat de València, sinó de totes 
les universitats públiques valencianes amb estudis de salut. 
. Per donar tota la informació, la Universitat Catòlica ha presentat un 
recurs front a la conselleria per la via de defensa de drets fonamentals que 
ha estat denegat, però continua el procés de recurs per la via ordinària. A 
més, som la única Comunitat on les universitats privades no paguen cànon 
per utilitzar els hospitals públics.  
. Com a Universitat Pública hem sigut cridats per part de la Conselleria per 
resoldre aquest problema. Es tracta d’un problema social sobrevingut al 
que cal donar resposta a petició de les conselleries.  
. Vol manifestar el seu reconeixement a les persones que han invertit 
moltes hores treballant en aquest assumpte i, especialment, agraeix el 
treball de la secretària general, de la vicerectora de Grau i Política 
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Lingüística, la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i 
Sostenibilitat, del delegat del rector per a ciències de la salut, dels degans 
de les facultats de Medicina i Odontologia, d’Infermeria i Podologia, de 
Fisioteràpia, de l’Assessoria Jurídica i de diferents professors de la Facultat 
de Dret.  
. D’una part, la situació desitjable per a la qual comptem amb la 
comprensió de la conselleria seria modificar els concerts de totes les 
universitats públiques perquè puguem disposar de la màxima presència en 
el sistema sanitari públic valencià i, d’altra part confiem aquesta situació 
que ara estem gestionant no torne a repetir-se. 
. Demana el vot favorable, perquè ha estat una decisió del president de la 
Generalitat i perquè hi ha desig de solucionar el problema.  
 
Se sotmet a votació la proposta de conveni amb la Universitat Cardenal 
Herrera CEU. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (24 vots a 
favor), s’aprova.  
 
La resta de convenis s’aproven per assentiment dels membres del consell.  
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 265/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc entre el Servicio Alemán de Intercambio Académico- 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i la  
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VII. 
 
ACGUV 266/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de València i la  
Universitat de València. Estudi General, per a la 
realització del programa de beques “Juan Castelló – 
Universitat de València”, per a estudiants universitaris de 
països en desenvolupament en estudis oficials de doctorat,  
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 
 
ACGUV 267/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Divalterra, S.A. -Diputació de València 
i la  Universitat de València. Estudi General, per a la 
creació de la càtedra d’Estudis Territorials,  el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex IX. 
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ACGUV 268/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Federación Colombiana de 
Municipios (Bogotá) i la  Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 
 
ACGUV 269/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Catarroja, la 
Fundació Antonia Mir i la  Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XI. 
 
ACGUV 270/2016. “Adherir-se al conveni marc de 
col·laboració entre l’Administració General de l’Estat 
(MINHAP) i CRUE Universitats Espanyoles, per a la 
prestació mútua de solucions bàsiques de l’administració 
electrònica, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XII. 
 
ACGUV 271/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre ADEX (Associació 
d’Exportadors del Perú) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XIII. 
 
ACGUV 272/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat CEU Cardenal Herrera i 
la Universitat de València. Estudi General, en l’àmbit de 
la província de València, pel qual s’ordenen les pràctiques 
clíniques curriculars obligatòries dels estudiants de 
ciències de la salut en institucions sanitàries depenents de 
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 
 

Punt 8. Aprovació, si escau, de plans d’estudis dels màsters universitaris 
en Tecnologies Web, Cloud i Aplicacions Mòbils i de Planificació i Gestió 
del Desenvolupament Local.  
 
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.  
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Agraeix a la Facultat de Geografia i Història i al Servei d’Estudiants la 
tasca que han fet.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 273/2016. “Aprovar el pla d’estudi del màster 
universitari de Tecnologies Web, Cloud i Aplicacions 
Mòbils que  s’adjunta com a annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 274/2016. “Aprovar el pla d’estudi del màster 
universitari de Planificació i Gestió del Desenvolupament 
Local que  s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, d’inici d’expedient de nou títol de màster 
universitari Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i dels Recursos Humans i de la seua 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 la idea és renovar els estudis amb un pla similar. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 275/2016. “Aprovar l’inici de l’expedient del nou 
títol de màster universitari Erasmus Mundus en 
Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels 
Recursos Humans i la composició següent de la Comissió 
d’Elaboració del seu pla d’estudi (CEPE): 
. Vicente Martínez Tur (CU) 
. José María Peiró Silla (CU) 
. Isabel Rodríguez Molina (TU) 
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. Nuria Tordera Santamatilde (TU) 

. Francisco Gracia Lerin (TU) 

. Jesús Aguirre Molina (PAS). ” 
 

Punt 10. Aprovació, si escau, d’inici d’expedient de nou programa de 
doctorat en Fisioteràpia i de la seua 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. 
Indica que aquest programa de doctorat recull les persones de l’anterior 
programa. És un programa únic que agruparia els dos programes. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia agraeix a l’Escola de Doctorat, als 
tècnics i al vicerector d’Estudis de Postgrau el treball que s’ha fet per a 
l’adaptació. Aquest programa compta amb el vistiplau del coordinador 
del programa de doctorat actual. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 276/2016. “Aprovar l’inici de l’expedient del nou 
programa de doctorat en Fisioteràpia i la composició 
següent de la Comissió d’Elaboració del seu pla d’estudi 
(CEPE): 
. Antonio Alberola 
. Pilar Serra 
. Mercé Balasch 
. Manuel Zarzoso 
. José Casaña 
. Pilar Monrós 
. Raquel Molla ” 
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Punt 11. Aprovació, si escau, de modificació de pla d’estudis de 
graduat/da en Infermeria per ampliació d’oferta formativa a Ontinyent.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. 
Indica que fa quasi vint anys que la Universitat de València imparteix 
docència a Ontinyent des que en 1998 van començar els estudis de 
Diplomatura en Ciències Empresarials, als quals es van afegir els estudis 
de Magisteri en 2001. En el curs 2014-2015, es va ampliar l’oferta amb 
la titulació de grau d’Educació Física i Esports i ara la Fundació Vall 
d’Albaida ha manifestat el seu interès per la implantació del grau 
d’Infermeria, una titulació amb una gran demanda. 
Per a realitzar les pràctiques clíniques sanitàries es compta amb 
l’Hospital de Xàtiva, que està associat a la Universitat de València i de 
tots els centres de salut de l’àrea de Xàtiva-Ontinyent. En la 
documentació s’adjunta un escrit de la gerent de Xàtiva-Ontinyent 
confirmant la disponibilitat de places de pràctiques per als estudiants 
que cursen el grau d’Infermeria en Ontinyent. 
 
 La Junta de Centre de la Facultat d’infermeria i Podologia dóna suport a 
la posada en marxa d’aquesta titulació a Ontinyent, si bé l’informe de 
viabilitat és negatiu, el compromís de la FUVA és contribuir al cost total 
del professorat necessari. En la documentació s’adjunta el conveni amb 
la FUVA i el certificat de la seua aprovació per l’Ajuntament d’Ontinyent. 
Per tot l’anterior, demana l’aprovació d’aquesta proposta.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia agraeix la intervenció de la 
vicerectora i afegeix que la Junta de Centre va aprovar aquest projecte, 
per unanimitat. El seu desig és que la qualitat de la docència siga, 
almenys, com la de la Facultat. A més, també és una oportunitat 
d’estendre els ensenyaments i una forma de no perdre estudiants.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (18 vots a favor), es pren l’acord següent: 
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ACGUV 277/2016. “Aprovar la modificació del pla 
d’estudi de graduat/da en Infermeria, per ampliació de 
l’oferta formativa a Ontinyent.” 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, d’inici d’expedient per a la supressió de 
l’adscripció de l’Escola Universitària d’Infermeria Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Castelló i extinció del pla d’estudis de graduat/da 
en Infermeria d’aquest centre. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual 
de la Universitat de València. Indica que la Universitat de València té dos 
centres adscrits: l’Escola Universitària d’Infermeria “La Fe” i l’Escola 
Universitària “Ntra. Sra. Del Sagrado Corazón” de Castelló, que es van 
adscriure en 1978.  
Amb la posada en marxa en el 2011 del grau d’Infermeria en la 
Universitat Jaume I, es va signar un conveni entre aquesta Universitat i 
la Conselleria de Sanitat per a la utilització de les institucions i centres 
sanitaris en la docència, en el qual es va introduir una disposició 
addicional única pel la qual la Universitat Jaume I havia d’iniciar els 
tràmits per a adscriure aquesta Escola d’Infermeria, en un termini màxim 
de cinc anys. En compliment d’aquesta disposició, en febrer de 2016, la 
Conselleria de Sanitat Universitat i Salut Pública va sol·licitar a la 
Universitat Jaume I que s’iniciaren els tràmits per a l’adscripció d’aquest 
centre. Conseqüentment, la Universitat de València ha de procedir a la 
supressió de l’adscripció, garantint els drets dels estudiants matriculats.  
Demana, per tant, l’aprovació de l’inici del procés.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (18 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 278/2016. “Aprovar l’inici de l’expedient per a la 
supressió de l’adscripció de l’Escola Universitària 
d’Infermeria Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Castelló i l’extinció de pla d’estudis de graduat/da en 
Infermeria aquest centre, d’acord amb la memòria que 
s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 
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Punt 13. Aprovació, si escau, de reglaments de règim intern de 
departaments.  
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Presenta les propostes dels 
reglaments de règim intern dels departaments de Filosofia i de 
Matemàtiques, resultants del procés de fusió. Afegeix que aquests 
departaments han incorporat en els textos les recomanacions i 
suggeriments de la Comissió d’Estatuts i de l’Assessoria Jurídica. 
Demana la seua aprovació.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 279/2016. “Aprovar el reglament de règim intern 
del departament de Matemàtiques, conseqüència de la 
fusió dels departaments d’Àlgebra, de Geometria i 
Topologia i de Matemàtica Aplicada, d’acord amb el text 
que s’adjunta com a annex.” Annex XVIII. 
 
ACGUV 280/2016. “Aprovar el reglament de règim intern 
del departament de Filosofia, conseqüència de la fusió dels 
departaments de Filosofia, de Lògica i Filosofia de la 
Ciència, de Metafísica i Teoria del Coneixement i de l’àrea 
de coneixement de Filosofia Moral, d’acord amb el text 
que s’adjunta com a annex.” Annex XIX. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de cursos d’extensió universitària 
2016/2017 i reconeixement de crèdits de lliure elecció. 
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa presenta el 
tema i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. 
Anuncia que aquesta serà la darrera convocatòria específica de lliure 
elecció i anima a la comunitat universitària a convertir la lliure elecció en 
complements formatius per als estudiants i obrir el Servei d’Extensió 
Universitària a la societat 
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 281/2016. “Aprovar la realització dels cursos 
d’extensió universitària, corresponents al curs acadèmic 
2016/2017, que s’adjunten com a annex, i el seu 
reconeixement com a crèdits de lliure elecció.” Annex XX. 

 
Punt 15. Torn obert de paraules.  
 
Gabriel Aparicio comunica que els dies 20 i 21 d’octubre es realitzaren 
les jornades de TIC. D’altra banda, indica que a la Sectorial de la CRUE es 
van presentar els avanços sobre la legislació electrònica amb l’impacte 
de les contractacions públiques. En conclusió es va recomanar la 
utilització de la plataforma de l’Estat, que té cost zero i posar en 
pràctica les lleis 30 i 40 sobre l’Administració Pública per tal de 
modernitzar les institucions públiques i les universitats públicas.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a las 
14, 20 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 

 


