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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 22 de desembre 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’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. 
 
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 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
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Representant departaments: 
Antoni Iradi Casal 
 
Representant departaments: 
Amadeo Fuenmayor Fernández 
 
Representant departaments: Clara 
Gómez Clarí 
 
Representant Instituts 
universitaris: Francisco Alonso Pla 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació. 
Rosa María Bo Bonet 
 
PDI ETSE: José Manuel Claver 
Iborra 
 
PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael 
Gil Monte 
 
PDI Fac. Economia: Ana Huguet 
Roig 
 
PDI Fac. Farmàcia: María José Ruiz 
Leal 
 
PDI Fac. Economia: María José 
Marín Fernández 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
Estudiant Fac. Psicologia: Marisa 
Císcar Gea 
 
Estudiant Fac. Farmàcia: Ana Díaz 
Poveda. 

Estudiant Fac. Magisteri: David 
Jiménez Hortelano 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Fac. Economia: Pilar Catalán 
Cercós. 
 
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 
 
Vicedegà Fac. Medicina i 
Odontologia:  Luis Aparicio Bellver 
 
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  
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President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
 

Presidenta Comité d’Empresa: Mª 
José Monteagudo Soto 
 
Coordinadora AGE: Paula Sala 
Ivars 

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

 
 
per a tractar els temes del següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 29 de novembre 
de 2016. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Canvi de denominació, si escau, del Museu de Geologia de la Universitat 
de València a Museu de la Universitat de València d’Història Natural.  
 
4. Nomenament, si escau, de vocal de la Comissió de Recursos.  
 
5. Autorització, si escau, de contractació de professor visitant. 
 
6. Sol·licitud, si escau,  de comissió de serveis. 
 
7. Acord, si escau, sobre plaça vacant de professorat contractat doctor, 
adscrita al departament d’Anàlisi Econòmica.  
 
8. Modificació, si escau, dels articles 9è i 11è del Pla d’Increment de la 
Docència en Valencià. 
 
9. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de grau, corresponents al 
curs acadèmic 2015-2016. 
 
10. Aprovació, si escau, de l’expedient per a la supressió de l’adscripció de 
lʼEscola Universitària dʼInfermeria ‘Nuestra Señora del Sagrado Corazón’ de 
Castelló, i d’extinció del pla d’estudis de graduat/da en Infermeria dʼaquest 
centre. 
 
11. Aprovació, si escau, d’oferta de titols propis de postgrau per al curs 
2017/2018. 
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12. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de la memòria de 
màster universitari en Innovació i Desenvolupament de Projectes de Negoci 
–Florida Universitària i del màster universitari en Planificació i Gestió de 
Processos Empresarials. 
 
13. Aprovació, si escau, de la proposta de nou pla d’estudis del màster 
universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos 
Humans/Erasmus Mundus on Work, Organizational and Personnel 
Psychology. 
 
14. Aprovació, si escau, de la proposta de nou programa de doctorat en 
Fisioteràpia. 
 
15. Aprovació, si escau, d’addenda al calendari general de la Universitat de 
València per a l’any 2017. 
 
16. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de la relació de llocs 
de treball 3/2016, de PAS. 
 
17. Aprovació, si escau, de projecte de pressupost de la Universitat de 
València, 2017. 
 
18. Aprovació, si escau, de projecte de reglament d’execució 
pressupostària, 2017. 
 
19. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració.  
 
20. Ratificació, si escau, dels espais que ocupa l’Institut Universitari 
d’Investigació en Psicologia dels Recursos, Humans, del Desenrotllament 
Organitzacional i de la Qualitat de la Vida Laboral (IDOCAL). 
 
21. Torn obert de paraules. 
 

------------ 
 
Excusen la seua assistència, els membres següents: 
 
. Vicerectora d’Ord. Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat: Maria Vicenta 
Mestre Escrivá 
. PDI Fac. Geografia i Història: Adrián Besó Ros 
. Personal investigador en formació: Patricia Llopis Nadal 
. PAS Servei Informàtica: Gabriel Aparicio i Pla.  
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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. 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de govern de 29 de 
novembre de 2016.  
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 306/2016. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 29 de novembre de 2016”. 

 
Punt 2. Informe del rector 
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs de 
Daniel García Castro, auxiliar d’oficis amb perfil d’instal·lacions esportives, 
membre del PAS de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i Esport. 
 
A continuació informa que la CRUE ha lliurat un escrit de queixa per 
demanar diàleg i que es reformulen les propostes relatives al professorat. 
A més, està treballant intensament perquè en la llei de pressupostos 
s’elimine la taxa de reposició. 
 
Pel que fa al codi de bones pràctiques per la governança universitària,  la 
norma que hi ha no s’ajusta a les nostres circumstàncies, i aparca temes 
com la propietat intel·lectual i els preus per publicacions que se n’haurien 
de contemplar. Hi haurà un primer esborrany per al mes de gener. 
 
Anuncia que la previsió de data d’obertura del proper curs 2017/18 serà 
per al 8 de setembre de 2017. 
 
Comunica el nomenament d’Andrés Boix com a segon vicesecretari de la 
Universitat de València per tal de reforçar l’àrea de dret administratiu. 
 
En l’apartat de felicitacions, felicita: 
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. La Universitat de València per la seua participació en la tercera Fira 
President de la República del Perú, celebrada els dies 25 i 26 de novembre 
a Cuzco, on al voltant de set-cents estudiants han visitat el nostre estand. 
 
. La Dra. Otilia Alicia Salvador Fernández, catedràtica del departament de 
Psicobiologia, i el Dr. José Maria Peiró Silla, catedràtic del departament de 
Psicologia Social, per rebre la medalla i ingressar en l’Acadèmia de 
Psicologia d’Espanya, elegit psicòleg de l’any per la Fundació Espanyola per 
a la Promoció Científica i Professional de la Psicologia. Acte celebrat en la 
UNED. 
 
. El grup d’investigadors de l’IFIC i de l’Institut de Telecomunicacions i 
Aplicacions Multimèdia (ITEAM) de la UPV, per patentar un sistema que 
obté imatges 3D a partir d’una imatge radiogràfica. La patent ha rebut el 
Segell d’Excel·lència de la Comissió Europea. 
 
. El Dr. Javier de Lucas Martín, catedràtic de Filosofia del Dret i Política, per 
rebre la distinció per a la defensa dels drets i llibertats constitucionals del 
Govern Valencià.  
 
. El Dr. Carlos Esplugues Mota, catedràtic del departament de Dret 
Internacional “Adolfo Miaja de la Muela”, i el Dr. José Luis Iglesias Buhigues, 
catedràtic  emèrit, per la seua participació, com a experts en el Workshop, 
sobre la posada en pràctica de la Directiva sobre Mediació de la UE, 
celebrada en el Parlament Europeu. 
 
. El grup d’investigadors i físics de la UV i l l’INTA (Institut Nacional de 
Tècnica Aeroespacial) pel seu lideratge en el disseny i construcció de 
l’observatori anomenat projecte ASIM, lliurat a l’ESA (Agència Espacial 
Europea) amb el qual es pretén donar resposta a vint anys d’incògnites en 
les descàrregues violentes de radiació gamma en la Terra.  
 
. l’IRTIC, en col·laboració directa amb l’INTRAS, per dur a terme un 
projecte de R+D+I, basat en el desenvolupament de diversos sistemes amb 
una potent base tecnològica, per a la seua implantació en la campanya   
House of Knowledge de la major empresa petrolera del món Saudi Aramco. 
 
. El nostre museu de Geologia i l’Ajuntament d’Aras de los Olmos, per la 
realització de la rèplica de grandària natural del Losillasaurus, que s’ha 
incorporat a l’exposició Els nostres dinosaures, oberta al Museu Príncep 
Felip de València.  
 
. El Dr. Rafal Sanjuán Verdeguer, investigador i professor del departament 
de Genètica i el Dr. Guillermo Mínguez Espallargas, investigador Ramon i 
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Cajal, per rebre del Consell Europeu de Recerca (European Research 
Council, ERC) dues  Consolidator Grants. Amb aquests són ja deu els 
projectes de la UV finançats per l’ERC. 
 
. El Dr. Pere Pau Ripollés Alegre, catedràtic del departament de Prehistòria, 
Arqueologia i Història Antiga, per rebre la medalla de The Royal 
Numismatic Society a la seu de la companyia Spink & Son.  
 
. La Dra. Adela Cortina Orts, per rebre el nomenament com a doctora 
honoris causa de la Universitat Politècnica de València, amb l’assistència 
de la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat. 
 
En l’apartat de les publicacions, felicita: 
 
. El grup d’investigadors de la UV de l’Hospital Ramon i Cajal i Fisabio, per 
la investigació que demostra que l’administració de prebiòtics influeix en la 
composició i el funcionament dels bacteris intestinals de les persones 
afectades pel VIH publicats en la revista Mucosal Immunology, del grup 
Nature. 
 
El rector indica que s’han signat els convenis següents: 
. Conveni marc de col·laboració amb el Palau de les Arts, per al 
desenvolupament d’un programa anual d’activitats en el camp de la 
pràctica i la formació musical. 
. Conveni de col·laboració amb la Fundació Cañada Blanch, per a premiar 
l’esforç d’estudiants amb un bon rendiment i amb dificultats econòmiques. 
 
Finalment, indica que s’ha signat un acord amb la Fundació Victoria Mir, de 
donació de pintures i, a més, s’ha fet donació d’un grup de manteles de 
Filipinas. Agraeix aquesta donació. 
 
En l’apartat d’actes i reunions, han tingut lloc els següents: 
 
. Inauguració de la Jornada Claus de l’Economia. Cap a una ciutat 
mediterrània sostenible, a l’ADEIT, organitzada per l’Ajuntament de 
València i la Universitat de València, amb l’assistència de l’Alcalde. 
. Inauguració de la presentació de l’Obertura de l’Oficina Valenciana 
d’INTERACT, amb seu a l’edifici de la Fundació General, organitzada per   la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i la Universitat de València, amb 
l’assistència del conseller Vicent Soler. És una de les cinc oficines del 
programa europeu de cooperació entre regions.  
. Recepció de l’ambaixador de la República Islàmica d’Iran, Sr, Mohammad 
H. Fadaifard. 
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. Lliurament de la Medalla a l’escriptor, traductor i antropòleg, Dr. Joan 
Francesc Mira, al Paranimf. 
. Assistència al lliurament de la vintena edició dels Premis Universitat-
Societat del Consell Social, a l’ADEIT. 
. Assistència al desè certamen Sra. Carmen Leal Cercos.  
. Assistència a l’acte d’homenatge del catedràtic de Lògica i Filosofia de la 
Ciència, Dr. Enric Casaban Moya, a la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació. 
. Assistència a la inauguració de la setzena edició de la Jornada científica 
de l’ICMOL, edició que gira entorn al disseny de molècules i materials per a 
l’emmagatzenament i la transformació de l’energia al Parc Científic. 
. Presentació  de la Mètode Shescience a l’Aula Magna del Centre Cultural 
la Nau. 
 
Comunica que la Universitat de València ja està present en la plataforma 
MiriadaX, amb dos primers MOOCs que ofereixen cursos dels àmbits de la 
filologia i el dret. Els dos primers vídeos de la Universitat corresponen a un 
curs bàsic de llengua i cultura llatines, impartit pels professors Carles 
Padilla i Josep L. Teodoro; i un sobre el desenvolupament de la relació 
laboral, impartit per Carlos Alfonso i Gemma Fabregat.  
 
S’ha llançat una enquesta digital activa fins al 31 de desembre 
(http://medios.uv.es) en la qual se sol·licita l’opinió dels ciutadans sobre 
una sèrie de professionals i mitjans, tant de premsa escrita com de radi i 
televisió, nadius digitals o tradicionals, pels equips de recerca sobre 
Processos electorals i opinió pública (GIPEyOP) i sobre Comunicació Política 
i Nous Mitjans (Mediaflows), dirigits pels professors de la Universitat de 
València José Manuel Pavia i Guillermo López. 
 
El rector cedeix la paraula el vicerector d’Economia, Infraestructures i 
Tecnologies de la Informació perquè informe sobre l’obra d’emergència del 
sostre de la Facultat de Geografia i Història, amb motiu dels danys 
produïts per les pluges del mes de novembre.  
 
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Indica que es va 
autoritzar una actuació ràpida i d’emergència, l’import de la qual ha estat  
de 3.851,79 euros. S’ha fet un estudi, un projecte per a consolidar i 
substituir el fals sostre.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PAS pregunta si hi ha alguna novetat respecte 
de la carrera professional del PAS. D’altra banda, planteja que en altres 
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universitats el personal no paga taxes en l’expedició de certificats 
d’acreditació de llengües.  
 
Marisa Ciscar demana que s’avance el tractament del punt 8è de l’ordre 
del dia.  
 
Francesc Marí pregunta si hi ha hagut alguna reunió amb el conseller 
d’Hisenda, amb ocasió de l’aprovació de la llei de pressupostos de la 
Generalitat Valenciana on hi ha 6 ó 7 milions d’euros per a contractació de 
personal laboral.  
 
El gerent contesta que ahir hi hagué una reunió amb Conselleria 
d’Educació, la Secretaria d’Hisenda i les cinc universitats públiques 
valencianes per a tractar sobre les quantitats destinades per fer front a 
aquesta qüestió. S’hi va acordar actualitzar les dades de cada universitat a 
31 de desembre, per tal de valorar les mesures que afecten a contractació 
i carrera professional. Tot açò hauria d’estar enllestit per a mitjans de 
gener, per poder estudiar els criteris de repartiment. Tot atenent que la 
llei entra en vigor l’1 de gener, s’hi va acordar fer-ho el més prompte 
possible per poder atendre les sol·licituds. 
 
La majoria de les universitats estan d’acord a aplicar un criteri 
d’homogeneïtat. S’ha reclamat la percepció del 100% de la quantia de la 
carrera professional, atès que el personal de la Generalitat ja ho cobra, per 
tal que el greuge comparatiu no siga tan gran. Es pretén que el procés de 
sol·licituds s’inicie el més prompte possible perquè el personal puga 
cobrar. 
 
El president de la Junta de PDI indica que la Generalitat ha iniciat un 
suposat procés de millora de les condicions del PDI laboral i un procés de 
negociació amb les universitats, però la situació de la nostra Universitat és 
prou demencial, ja que amb aquesta regulació, els quinquennis i sexennis 
no van al mateix ritme que s’ha aprovat. Algunes universitats han millorat i 
altres, que ja tenien reconeguts els drets, han empitjorat. 
 
El rector està d’acord que la situació és confosa i preocupant. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística intervé, per 
al·lusions, sobre les taxes de certificacions de Política Lingüística. És cert 
que per a les proves d’acreditació hi ha una taxa que no tenen totes les 
universitats. Aquesta mesura es va aprovar, fa anys, en consell de govern i 
està reflectida en el reglament d’execució pressupostària, però es podria 
revisar i replantejar-la, si escau. 
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Punt 3. Canvi de denominació, si escau, del Museu de Geologia de la 
Universitat de València al Museu de la Universitat de València d’Història 
Natural.  
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Afegeix que, a més, es disposa de 22 col·leccions científiques, alguna de 
les quals consta de més de 500.000 peces i de la col·lecció Pare Sala. 
S’està rehabilitant l’edifici de serveis centrals del Campus de Burjassot 
que, encara que no podrà albergar les 22 col·leccions, es podran fer 
exposicions temporals i hi haurà laboratoris d’investigació i de docència. En 
febrer o març es traslladaran les peces de Geologia i contindrà les peces 
del museu arqueològic del carrer de La Nau. Finalment indica que s’ha 
dissenyat un logo. 
 
Demana l’aprovació del canvi de denominació, per a dissenyar un pla 
museístic que reculla el Museu d’Arqueologia i el Gabinet d’Historia Natural 
i es traslladarà a la Conselleria. Es podria inaugurar en setembre o octubre. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret proposa el nom de Museu d’Història 
Natural de la Universitat de València.  
 
El vicerector de Cultura i Igualtat opina que identifica millor posant primer 
Universitat de València i permet que es puguen incloure més museus amb 
el mateix logo, més endavant. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 307/2016. “Aprovar que el Museu de Geologia de 
la Universitat de València  canvie la seua denominació per 
la de Museu de la Universitat de València d’Història 
Natural.” 

 
El rector avança el tractament del punt 8 de l’ordre del dia.  
 
Punt 8. Modificació, si escau, dels articles 8 i 11 del Pla d’Increment de la 
Docència en Valencià. 
 
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.  
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Comenta que fa quatre anys es va aprovar un Pla d’Increment de la 
Docència en Valencià a la Universitat (PIDV) i es va considerar que uns dels 
objectius per aconseguir-lo era comptar amb una plantilla capacitada 
lingüísticament en la llengua pròpia. Així mateix, i en la línia de 
multilingüisme en la que necessàriament ha d’anar treballant la nostra 
universitat, aquest pla contempla la introducció de llengües estrangeres en 
la docència.  
 
Indica que quan una institució com aquesta es dota d’una normativa, cal 
fer sempre un seguiment i una revisió. En aquest sentit, anualment 
s’aproven en la proposta d’OCA uns requisits lingüístics i la Comissió de 
Política Lingüistica fa un exhaustiu informe de compliment de la mateixa, 
informe pel qual felicita al director del Servei de Política Lingüística que el 
prepara.  
 
Podem dir que els resultats en aquests anys d’aplicació del Pla són molt 
bons. Hem passat d’un 22,7% de docència en valencià en el 2011, al 
38’5% en el present curs acadèmic 2016-17. S’han aconseguit uns 
resultats inclús per damunt dels objectius fixats en el PIDV, gràcies a la 
implicació i l’esforç de tots, per la qual cosa agraeix especialment als 
Centres el seu compromís en aquest tema. També s’ha aconseguit millorar 
l’acreditació en valencià de la nostra plantilla ja que, globalment, el 53% 
del PDI té acreditat el nivell C1, percentatge que, en el cas de les figures 
d’ajudant doctor i de contractat doctor, està per damunt del 85%. 
 
En aquest procés de valoració de l’aplicació del pla també s’han pres en 
consideració els recursos emprats en aspectes com la formació i 
l’acreditació del personal. D’altra banda, la vicerectora comenta que durant 
aquests anys s’han aprovat altres programes, com el reglament d’usos 
lingüístics i el compromís de dissenyar un pla de multilingüisme per als 
màsters, que no s’han pogut impulsar adequadament perquè els recursos 
són limitats. 
 
Per tot l’anterior, i tenint en compte tots els objectius d’aquesta 
Universitat en matèria de política lingüística, es proposa una modificació 
parcial del PIDV per tal de poder treballar i impulsar adequadament tots els 
nostres programes lingüístics. Aquesta proposta de modificació delimita el 
moment en què es demana el requisit d’acreditació lingüística al 
professorat a la seua contractació com a personal laboral estable, 
contractat doctor, o com a funcionari, titular d’universitat, i determina que 
aquest requisit no serà necessari per a la contractació com a professorat 
contractat de caràcter temporal ni per a la promoció de titular a 
catedràtic/a de universitat. 
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Pel que fa al procediment, es va fer una proposta a la Comissió de Política 
Lingüística que es va aprovar per 18 vots a favor, 2 en contra i 1 
abstenció i es va portar a Mesa Negociadora, la qual va matisar i reajustar 
la proposta que es presenta amb el vot favorable de tres seccions 
sindicals. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La coordinadora de l’Assemblea General d’Estudiants llegeix un escrit, que 
s’adjunta com annex I a aquesta acta. Considera que la proposta suposa 
un pas enrere i ho rebutja.  
 
Ana Díaz està en contra de la proposta. L’any passat es van presentar 80 
queixes per l’incompliment de la docència en valencià i no està d’acord en 
donar un pas enrere.  
 
David Jiménez agraeix l’esforç en les negociacions, però subscriu les 
intervencions anteriors. Opina que el pas enrere és qualitatiu i que la 
Universitat de València ha d’estar compromesa en la línia cultural. El 
valencià com a llengua està amenaçat i és un dret dels estudiants. S’hauria 
de decidir donar un pas endavant.  
 
Marisa Císcar s’adhereix a les intervencions. Opina que la supremacia del 
castellà està obsoleta i no s’ha de donar un pas enrere. Com a 
representant, demana el vot negatiu a la proposta i llegeix un escrit en 
aquest sentit, que s’adjunta com a annex II a aquesta acta.  
 
Pedro Rafael Gil intervé com a membre de la plataforma de titulats 
acreditats a catedràtics. Reconeix l’esforç que s’ha fet per establir 
l’equilibri entre la docència de la llengua i el dret dels professors a la 
carrera professional i agraeix l’esforç per aconseguir el consens.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials reconeix que inicialment tenia 
reticències a aquesta modificació que va plantejar. Hi ha punts raonables i 
és molt important que hi haja hagut diàleg i és el resultat al que ha aplegat 
la institució en aquest moment. L’estructura institucional funciona en el 
sentit d’aconseguir les propostes més consensuades. Lamenta l’opinió dels 
estudiants i els invita a fer ús dels àmbits de negociació que hi ha, no sols 
en Claustre, per tal de millorar les propostes.  
 
El president de la Junta de PDI indica que en el debat hi ha hagut 
reticències, però el compromís i la voluntat en el tema de la llengua són 
incontestables. Es tracta d’un procés que ha evolucionat. Sense dubtes, 
per a la majoria sindical que ha acceptat aquesta proposta, la voluntat 
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sobre la llengua és incontestable. Cal cercar mecanismes eficaços que 
garantisquen l’objectiu final que és la capacitació lingüística i que la 
docència en valencià siga de qualitat. En aquesta proposta estan les 
garanties perquè els criteris són les necessitats docents de cada 
departament. Si be, cal buscar mecanismes complementaris. Opina que cal 
tenir capacitat lingüística, no sols el títol. Les 80 queixes esmentades han 
de servir i reconeix que no es compleix la docència en valencià en algunes 
classes. 
 
Afegeix que l’acord de Mesa Negociadora incorporava els plans docents en 
valencià per a les persones que han de promocionar, ja que la Universitat 
de València ha de facilitar la capacitació. Demana que es ratifique el 
compromís.  
 
Francesc Marí indica que respecte a la norma sobre l’ús del valencià que 
hem de complir, els percentatges esmentats suposen l’èxit del Pla. Opina 
que el valencià ha estat maltractat i l’objectiu és aconseguir la igualtat 
lingüística entre el valencià i el castellà.  No hem de perdre de vista la 
perspectiva històrica, ja que el camí és molt llarg. Cal consolidar el que 
hem aconseguit i continuar endavant. Finalment, indica que aquesta no és 
la proposta que li haguera agradat, però és important consolidar el Pla.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística agraeix les 
intervencions. Entén, comparteix i dóna suport a moltes de les inquietuds i 
opinions que s’han manifestat, però també indica que des de la seua 
posició com a vicerectora, ha d’escoltar a tots els col·lectius, ha de 
valorar totes les opinions i tota la informació de que disposa per a tenir 
una visió global i ha d’establir procediments de diàleg i de consens. Opina 
que des d’aquesta perspectiva és des de la què es fa aquesta proposta 
que ens permetrà centrar-nos i avançar en altres objectius lingüístics. 
Aquesta proposta es fa des d’un compromís total i absolut a la llengua, 
sent conscients dels recursos que tenim i tenint clar on volem anar. Tot i 
que entén tots els punts de vista, demana l’aprovació i opina que és 
beneficiosa per a la política lingüística de la Universitat de València.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 30 
vots a favor, 3 en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 308/2016. “Aprovar la modificació del Pla 
d’Increment de la Docència en Valencià (PIDV), aprovat 
per l’acord del Consell de Govern 129/2012 de 26 de juny 
d’acord amb la proposta que s’adjunta com a annex.” 
Annex III. 
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Punt 4. Nomenament, si escau, de vocal de la Comissió de Recursos.  
 
La secretària general presenta l’assumpte, en absència de la vicerectora 
d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat. D’acord amb les 
condicions establertes per el Reglament de Selecció del Personal docent e 
investigador de la Universitat de València (art. 28) que regula la comissió 
competent sobre recursos en matèria de contractació i selecció del 
professorat contractat. Proposa al professor titular d’universitat Benjamin 
Eduardo Solsona Espriu, del departament d’Enginyeria Química. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, que obté el resultat següent: 
 
27 vots a favor i 2 vots en blanc. 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 309/2016. “Nomenar vocal de la Comissió de 
Recursos de la Universitat de València, al professor titular 
Benjamin Eduardo Solsona Espriu, adscrit al 
Departament d’Enginyeria Química.” 

 
Punt 5. Autorització, si escau, de contractació de professor visitant. 
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Afegeix que es 
tracta d’una iniciativa del VCL Campus. Proposa la contractació d’Alfonso 
Jaramillo, investigador al Regne Unit i a França. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI pregunta quin és el règim de dedicació i el 
de contractació d’aquest professor.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació indica que Alfonso 
Jaramillo és un reconegut especialista en l’àmbit internacional a França i 
Regne Unit. En aquest moment gaudeix d’un any sabàtic. Tindria una 
dedicació de tres hores i el finançament prové de França. Nostra dedicació 
no cobreix tota la investigació. La visita s’emmarca en un conveni de 
col·laboració institucional mitjançant la figura de professor visitant, ja que 
era la fórmula més idònia. 
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (28 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 310/2016. “Autoritzar la contractació, com a 
professor visitant a la Universitat de València, al doctor 
Alfonso Jaramillo Rosales, en el marc de les actuacions 
finançades pel Campus d’Excel·lència Internacional 
VCL/Campus.” 

 
Punt 6. Sol·licitud, si escau, de comissió de serveis.  
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual, en absència de la vicerectora d’Ordenació 
Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat. Es tracta de dues comissions de 
serveis entre la Universitat Politècnica de València i la Universitat de 
València, de dos catedràtics d’universitat que demanen conjuntament la 
comissió per anar cadascun a una universitat, durant el mateix 
quadrimestre. El professor Felipe Palau, catedràtic de Dret Mercantil de la 
UV sol·licita la comissió de serveis per a la UPV per al proper 
quadrimestre. El professor Juan Bataller Grau, catedràtic de Dret Mercantil 
de la UPV la sol·licita per a la UV per a l’esmentat quadrimestre.  
 
Presenten sol·licitud conjunta, signada per tots dos, que han dirigit en els 
mateixos termes al nostre Rector i al de la Politècnica, perquè les 
respectives universitats tramiten les respectives comissions de serveis que 
necessiten per a prestar serveis en el segon quadrimestre en l'altra 
universitat. 
 
Plantegen també una permuta, que si escau seria efectiva a partir del 
terme de la comissió de serveis, es a dir,  de l'inici del curs següent. Però 
ara estem tramitant només la prèvia comissió de serveis, igual que ho està 
fent la UPV. (A manera de "període de prova") Tots dos professors 
compleixen amb els requisits legals per a la permuta. Però açò ja es 
tramitarà, si escau, abans de finalitzar la comissió de serveis. 
 
Les comissions de serveis comptem amb l'informe favorable del 
Departament de Dret Mercantil de la UV i de la Comissió de Professorat. 
Està per arribar la petició de la UPV perquè concedim la comissió de 
serveis al nostre professor, Felipe Palau per a anar-se a la UPV, doncs 
cadascuna universitat ha de demanar a l'altra que concedisca la comissió al 
seu professor. 
 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 22 DE DESEMBRE DE 2016. 
 
 

-16- 

S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PAS pregunta si s’ha pronunciat la Junta de PDI 
i indica que en moltes ocasions s’ha demanat reciprocitat i fluïdesa en 
aquest tipus de contractacions.  
 
La secretaria general informa que hi ha informe de la Comissió de 
Professorat. 
 
La degana de la Facultat de Dret afegeix que també s’ha demanat a la 
Universitat Politècnica de València.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a m à alçada i per 
unanimitat (30 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 311/2016. "Vista la sol.licitud presentada pels 
professors interessats, l'informe favorable del 
departament de Dret Mercantil de la UV i l'informe 
favorable de la Comissió de Professorat, aquest Consell de 
Govern: 
 
ACORDA: 
 
1. Concedir al professor  Felipe Palau Ramírez, catedràtic 
de la Universitat de Valencia, una comissió de serveis per 
a la seua incorporació al departament de Dret Mercantil 
de la Universitat Politècnica de Valencia amb efectes des 
de l'1 de febrer de 2017 fins al 31 d'agost de 2017, una 
vegada siga rebuda la sol·licitud de la Universitat 
Politècnica que està actualment en tràmit. 
  
2. Demanar a la Universitat Politècnica de València la 
concessió d'una comissió de serveis al professor Juan 
Bataller Grau, catedràtic d'aqueixa Universitat, per a la 
seua incorporació temporal al departament de Dret 
Mercantil de la Universitat de València amb efectes des de 
l'1 de febrer de 2017 fins al 31 d'agost del 2017. Aquesta 
petició està condicionada a la incorporació a la Universitat 
Politècnica de Valencia, en comissió de serveis, pel mateix 
període temporal, del catedràtic de la Universitat de 
Valencia En Felipe Palau Moliner.” 
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Punt 7. Acord, si escau, sobre plaça vacant de professorat contractat 
doctor, adscrita al departament d’Anàlisi Econòmica.  
 
La secretària general presenta l’assumpte, en absència de la vicerectora 
d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Afegeix que tot atenent les necessitats docents del departament, es 
demana mantenir la plaça vacant. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Química demana aclariments que li fa el degà de 
la Facultat d’Economia. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a m à alçada i per 
unanimitat (29 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 312/2016. “No amortitzar la plaça de professorat 
contractat doctor núm. 1116, adscrita al departament 
d’Anàlisi Econòmica, àrea d’Història i Institucions 
Econòmiques, atès el balanç de recursos docents de la 
plantilla d’aquesta àrea.” 

 
Punt 9. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de grau, 
corresponents al curs acadèmica 2015/2016. 
 
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.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 313/2016. “Fer constar que l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria no presenta cap proposta de premi 
extraordinari en el grau d’Enginyeria Telemàtica, 
corresponent al curs 2015/2016.” 

 
ACGUV 314/2016. “Concedir premi extraordinari de grau 
en les titulacions adscrites a l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria, corresponent al curs acadèmic 2015/2016, 
als graduats i la graduada següents: 
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Grau en Enginyeria Informàtica: 
. Víctor Isaac Cuenca Benlloch 
Grau en Enginyeria Multimèdia: 
. David Haro Gasquez 
Grau en Enginyeria Química: 
. Aida Rodríguez Fernández 
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial: 
. Enrique Cigalat Belda 
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació: 
. Antonio Cervelló Duato” 

 
ACGUV 315/2016. “Concedir premi extraordinaris de 
grau, en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, 
corresponent al curs acadèmic 2015/2016, als graduats 
següents: 
. Hugo Gamir Rios  
. Antoni Crespo Pastor 
. Francisco Javier Rodríguez Martínez” 
 
ACGUV 316/2016. “Concedir premi extraordinaris de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de Ciènices 
Biològiques, corresponent al curs acadèmic 2015/2016, als 
graduats i graduades següens: 
Grau en Biologia: 
. Hanna Algora 
. Beatriz Beamud Aranguren 
. Isabel Roger Baynat 
Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques: 
. Laura Cano Aroca 
. Cristina Bono Tapp 
Grau en Ciències Ambientals: 
. Erika Albero Peralta 
Grau en Biotecnologia: 
. Alberto Palacios Abella 
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. Joan Márquez Molins” 
 
ACGUV 317/2016. “Concedir premi extraordinaris de 
grau, en Matemàtiques, titulació adscrita a la Facultat de 
Ciències Matemàtiques, corresponent al curs acadèmic 
2015/2016, als graduats següents: 
. Óscar Roldán Blay 
. Roberto Giménez Conejero ” 
 
ACGUV 318/2016. “Concedir premi extraordinaris de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de Ciències 
Socials, corresponent al curs acadèmic 2015/2016, als 
graduats i graduades següents: 
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans: 
. Estefania Salvador Ruiz 
. Lidia Ibañez Bodas 
. Alberto Johanes Rodríguez Müller 
. Javier Salcedo Beltrán 
Grau en Sociologia: 
. David Gil Solsona 
. Borja de Madaria Escudero 
Grau en Treball Social: 
. Lidia Bueno Sánchez 
. Gloria M. Caravantes López de Lerma 
. Ana Selva Selvi 
. Isabel Saens de Castro” 
 
ACGUV 319/2016. “Concedir premi extraordinaris de 
llicenciatura/grau, en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Dret, corresponent al curs acadèmic 2015/2016, als 
llicenciats i llicenciades i als graduats i graduades 
següents: 
Llicenciatura en Dret: 
. Juan José Gil Muñoz 
. Tamara Gregori Albert 
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Grau en Dret: 
. Salvador Jesús Tormo Pruñonosa 
. Carlos Montoro Esteve 
. Zulema Hita Chinchilla 
. Cristina Sanchis Pascual 
. Inmaculada Zamit Lerma 
. Marta Rocabert Cruz 
. M.Antonia García Juncos 
. Guillermo Martinez-Bernal Martí 
. Laura Campanon Galiana 
. Victoria Vicente Fonte 
. Itziar Delgado Millán 
. Nerea Peris Brines 
Grau en Criminologia: 
. Luz García Rodríguez 
. Itziar Delgado Millán 
Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública: 
. David Gil Solsona 
. Laura Saura Gargallo 
. Rosa Ana Montalbán Moya” 
 
ACGUV 320/2016. “Concedir premi extraordinaris de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat d’Economia, 
corresponent al curs acadèmic 2015/2016, als graduats i 
graduades següents: 
Grau en Administració i Direcció d’Empreses: 
. Salvador Jesús Tormo Pruñonosa 
. Carlos Montoro Esteve 
. Guillermo Martínez-Bernal Martí 
. Irene Sanz Pla 
. Yandry Ramiro Camisan Sinchire 
. Zulema Hita Chinchilla 
. Marta Rocabert Cruz 
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. Eika Andrea Riet Stagnari 

. Alejandro Gomar Beltran 
Grau en Negocis Internacionals/ International Business: 
. Esther Planes Rocher 
. Andrea Noguera Escrig 
. Romy Van Rooij 
Grau en Economia: 
. Nerea María Gómez Fernández 
. Alberto el Nagar Giménez 
. Anna Taberner Montesinos 
. Ana Belén Dominguez Cana 
Grau en Turisme: 
. Marina Muñoz Barber 
. Edurne Bañuls Sanz 
. Kimberley Cortina Campos 
Grau en Finances i Comptabilitat: 
. Casandra Martínez Arguedas 
. Felipe Ramón Torres 
. Noel Marco Biendicho” 
 
ACGUV 321/2016. “Concedir premi extraordinaris de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de 
Farmàcia, corresponent al curs acadèmic 2015/2016, a les 
graduades següents: 
Grau en Farmàcia: 
. Angela Beatriz Moragrega Escolano 
. Claudia Colomer Aguilar 
. Maria Fortanet Garcia 
. Patricia Garcia Martínez 
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments: 
. Laura Serra Romero 
Grau en Nutrició Humana i Dietètica: 
. Clara González Safont 
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. Judit Sánchez Simarro 

. Saray Mormeneo Bayo” 
 
ACGUV 322/2016. “Concedir premi extraordinaris de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació, corresponent al curs acadèmic 
2015/2016, a les graduades següents: 

 
Grau en Comunicació Audiovisual: 
. María Diaz Salcedo 
. Noemí Genovés Cebriá 
Grau en Periodisme: 
. Isabel Villar Hernández  
. Carla Mouriño Sapiña 
Grau en Estudis Anglesos: 
. Mireia Vives Martínez 
. Eleonora Nakova Katileva 
. Alba Bodi García 
Grau en Filologia Catalana. 
. Maties Marí Muñoz 
Grau en Filologia Clàssica: 
. Rocio Giménez Zálvez 
Grau en Estudis Hispànics: 
. Irene Temporal Espada 
. Enrique Andrade Martínez 
Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures: 
. Clara Gomez Cortell 
Grau en Traducció i Mediació Interlingüística: 
. Elena Castellano Ortolá 
. Julia Salas Ballesteros” 
 
ACGUV 323/2016. “Concedir premi extraordinaris de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de Filosofia i 
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Ciències de l’Educació, corresponent al curs acadèmic 
2015/2016, al graduat i les graduades següents: 
Grau en Filosofia: 
. Marc Borras Barberá 
Grau en Pedagogia: 
. Alicia Jiménez Cabrera 
. Beatriz Chamorro Cercos 
. Alicia Moreno San Román 
Grau en Educació social: 
. María Ester Alventosa Bleda 
. Sandy Frau Pinto 
. Yaiza García Jordá” 
 
ACGUV 324/2016. “Concedir premi extraordinaris de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de Física, 
corresponent al curs acadèmic 2015/2016, als graduats 
següents: 
Grau en Física: 
. Víctor Miralles Aznar 
. Mario Reig López 
Grau en Òptica: 
. José Vicente García Marques” 
 
ACGUV 325/2016. “Concedir premi extraordinaris de 
grau, en Fisioteràpia, corresponent al curs acadèmic 
2015/2016, als graduats i graduades següents: 
. Adrián Escriche Escuder 
. Raquel Tormo Yagüe 
. Alejandro Escalza Jiménez 
. Andrea Mengíbar Ferrer” 
 
ACGUV 326/2016. “Concedir premi extraordinaris de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de Geografia 
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i Història, corresponent al curs acadèmic 2015/2016, als 
graduats i graduades següents: 
Grau en Història: 
. Guillermo López Juan 
. Antonio Vargas Tabernero 
. Enric Chulio Pérez 
Grau en Història de l’Art: 
. Marta Tornero Ferrando. 
. Juan José Castaño Morcillo 
. Javier Martínez Fernández 
Grau en Informació i Documentació: 
. Javier González Llinares 
Grau en Geografia i Medi Ambient: 
. Víctor Javier Fort Escrivá” 
 
ACGUV 327/2016. “Concedir premi extraordinaris de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat d’Infermeria 
i Podologia, corresponent al curs acadèmic 2015/2016, als 
graduats i graduades següents: 
Grau en Infermeria: 
. Juan García Guardado 
. María Jurado Sornosa 
. Sergio Nueda Parrilla 
. Alejandro Giménez Sánchez 
. Lucas Castillo Segrera 
Grau en Podologia: 
. María Pilar Cabanes Brull” 
 
ACGUV 328/2016. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de 
Magisteri, corresponent al curs acadèmic 2015/2016, als 
graduats i graduades següents: 
Grau en Mestre d’Educació Primària: 
. María Pons Albert 
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. José Antonio Espino Suar 

. Eduardo Martínez-Chacon Palacios 

. Lucía Durá Sanchís 

. Silvia Hervás Martínez 

. Violeta Cano Bodi 

. Virginia Mª Dasí Fernández 

. Francisco Ros Gras 

. Inmaculada Micó Ferrando 
 
Grau en Mestre d’Educació Infantil: 
. Yaiza Ros Sánchez 
. Paula Llopis Gómez 
. Mireia Llacer García 
. Elena Serrano Huerta 
. Ester Barjola Torres” 
 
ACGUV 329/2016. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de Medicina, 
corresponent al curs acadèmic 2015/2016, als graduats i 
graduades següents: 
Grau en Medicina: 
. Álvaro Guillermo Martínez Doménech 
. Carlos Bea Serrano 
. Helena Iznardo Ruiz 
. Óscar Lorente Furió 
. David Bernad Mechó 
. Santiago Montolío Marzo 
Grau en Odontologia: 
. Luisa Pineda Vásquez 
. Elena Ferrando Magraner” 
 
ACGUV 330/2016. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions adscrites a la Facultat de 
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Psicologia, corresponent al curs acadèmic 2015/2016, als 
graduats i graduades següents: 
Grau en Psicologia: 
. María Botella López 
. Lorena Desdentado Espinosa 
. Angustias Olga Fernández García 
. M. Inmaculada Escudero Aguilar 
. Irene Saiz Arnedo 
. Natalia Martínez González 
. Adrià Campos García 
. Marina Pi Ruano 
Grau en Logopedia: 
. Ester Calabuig Rodríguez 
. Alba Sánchez Navarro” 

 
ACGUV 331/2016. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en Química, corresponent al curs acadèmic 
2015/2016, als graduats i la graduada següents: 
. Belén  Lerma Berlanga 
. Alejandro Nuñez López 
. Enric Pellicer Castell” 
 
ACGUV 332/2016. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en Infermeria del centre adscrit Escola Universitària 
d’Infermeria La Fe, corresponent al curs acadèmic 
2015/2016, als graduats i la graduada següents: 
. Lara del Valle Fayos 
. Elena García Hervás” 
 
ACGUV 333/2016. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en Infermeria del centre adscrit Escola Universitària 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Castelló, 
corresponent al curs acadèmic 2015/2016, a les graduades 
següents: 
. Aida Martín Redón 
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. Noelia Benlloch Márquez” 
 
ACGUV 334/2016. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en les titulacions del centre adscrit Florida 
Universitària, corresponent al curs acadèmic 2015/2016, a 
les graduades i els graduats següents: 
Grau en Mestre d’Educació Infantil: 
. Yasmin Moya López 
. Débora Ruiz Gómez 
Grau en Mestre d’Educació Primària: 
. Francisco  Javier González Játiva 
. Alberto Leal Picazo 
Grau en Finances i Comptabilitat: 
. Yasmina Costa Juan 
Grau en Turisme: 
. Mireia Berlanga González” 
 
ACGUV 335/2016. “Concedir premi extraordinari de 
grau, en ADE del centre adscrit EDEM, corresponent al 
curs acadèmic 2015/2016, al graduat Eduardo Aguilar 
Esteban.” 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de l’expedient de supressió de l’adscripció 
de l’Escola Universitària d’Infermeria “Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón” de Castelló, i d’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. Explica que l’expedient de supressió es va iniciar en el Consell 
de Govern d’octubre i que, encara que es tracta d’un Centre adscrit i la 
seua supressió no està regulada explícitament en els nostres Estatuts, s’ha 
seguit el procés establert en els articles 32 i 33.3 dels mateixos pel que 
respecta a la supressió de centres propis.  
Transcorregut el període d’informació pública, s’han presentat dues 
al·legacions –per part de la directora de l’Escola Universitària d’Infermeria 
NSSC i per part del gerent del Hospital de Castelló-, que demanen que el 
procés no es resolga fins que l’Escola no s’haja adscrit a la Universitat 
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Jaume I. Aquestes al·legacions han estat contestades recordant el perquè 
d’aquesta proposta, confirmant que el procés s’ha realitzat correctament i 
que s’han pres les mesures adequades per a garantir que els estudiants 
matriculats pugen finalitzar els seus estudis.  
 
Si el Consell de Govern aprova la proposta de tancament de l’expedient es 
demanarà el preceptiu informe al Consell Social i es farà la corresponent 
sol·licitud de supressió de l’adscripció a la Generalitat Valenciana. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica que és conscient de 
les inquietuds de l’Escola Universitària, però insisteix que el procés s’ha 
desenvolupament correctament i amb totes les garanties.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 336/2016. “Aprovar l’expedient de supressió de 
l’adscripció de l’Escola Universitària Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Castelló, i d’extinció del pla d’estudis 
de graduat/da en Infermeria d’aquest centre, que 
s’adjunta com a annex.” Annex IV. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de l’oferta de títols propis de postgrau per al 
curs 2017/18. 
 
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 s’han complit les expectatives del calendari de gestió 
universitària. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 337/2016.  
“Primer. – Informar desfavorablement les següents 
propostes de títols propis per al curs 2017-2018: 

NOM CURS EDICIÓ 
Certificat Universitari en Compliance Officer (Director de Compliment) 1a edició 
Màster Propi en Terapeutes de Família des d'una Perspectiva Integradora: Enfocament 
sistèmic i gestàltic 2a edició 

Màster Propi en Teràpia Gènica i Cel·lular 1a edició 

TOTAL CURSOS: 3   
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Segon. – Informar favorablement de forma condicionada a què subsane 
la proposta amb indicació de la direcció dels següents títols propis per al 
curs 2017-2018: 
NOM CURS EDICIÓ 
Diploma d’Especialització en Estètica i Assessoria d'Imatge 2a edició 
Expert Universitari en Biòpsia d'Embrions en Estadi Cel·lular i Blastòcits, Aïllament de 
Blastòmers i Mostra de Trofectodermo per al Diagnòstic Genètic Preimplantació. 2a edició 

Màster Propi de Medicina Regenerativa i Antienvelliment 4a edició 
Màster Propi en Assajos Clínics i Estudis de Medicaments i Productes Sanitaris 1a edició 
Màster Propi en Atenció Farmacèutica Hospitalària 5a edició 
Màster Propi en Cures Especialitzades en Pediatria 3a edició 
Màster Propi en Dermatologia Oncològica 3a edició 
Màster Propi en Manifestacions Cutànies de les Malalties Subjacents 3a edició 
Màster Propi en Neurologia Pediàtrica 2a edició 
Màster Propi en Reproducció Humana 23a edició 

TOTAL CURSOS: 10   

 
Tercer. – Informar favorablement l’oferta de títols propis de la 
Universitat de València per al curs 2017-2018 que es relaciona a 
continuació: 

Branca d’Arts i Humanitats 
NOM CURS EDICIÓ 
Certificat Universitari el Futur dels Documents Electrònics 3a edició 
Certificat Universitari en Documents Digitals i Arxius 3a edició 
Certificat Universitari en Sistemes de Gestió de Documents 3a edició 
Diploma d'Especialització de Gestió i Preservació de Documents Electrònics 3a edició 
Diploma d'Especialització de Teatre en l'Educació: Pedagogia Teatral 8a edició 
Diploma d'Especialització en Anàlisi i autentificació d'obres d'art 2a edició 
Diploma d'Especialització en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves 7a edició 
Diploma d'Especialització en Educació Artística i Gestió de Museus 16a edició 
Diploma d'Especialització en Egiptologia 3a edició 
Diploma d'Especialització en Fotografia: Producció i Creació 2a edició 
Diploma d'Especialització en Metodologia i Didàctica de l'Espanyol com a Llengua 
Estrangera 18a edició 

Expert Universitari d'Anglès Jurídic Internacional / Postgraduate Diploma in 
International Legal English 4a edició 

Expert Universitari en Arqueologia Subaquàtica 2a edició 
Expert Universitari en Falles i Creativitat 2a edició 
Expert Universitari en Llengua i Escriptura de l'Antic Egipte 2a edició 
Màster Propi de Videojocs i Educació 3a edició 
Màster Propi en Disseny de Projectes Audiovisuals 3a edició 
Màster Propi en Formació i Actualització de Professors d'Espanyol com a Llengua 
Estrangera 2a edició 

Màster Propi en Fotografia 5a edició 
Màster Propi en Fotografia: Producció i Creació 3a edició 
Màster Propi en Literatura Comparada i Crítica Cultural 5a edició 
Màster Propi en Teatre Aplicat 2a edició 

TOTAL CURSOS DE LA BRANCA: 22  
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Branca de Ciències 
NOM CURS EDICIÓ 
Certificat Universitari en Aplicacions Industrials i Mediambientals en la Mesura a 
Distància de la Temperatura 17a edició 

Certificat Universitari en l'Estudi de la Contaminació d'Aigües mitjançant de 
Teledetecció 3a edició 

Certificat Universitari en Tendències Actuals en Sostenibilitat: Bioeconomia, Economia 
Circular i Canvi Climàtic 

1a edició 
 

Diploma d'Especialització en Gemmologia 23a edició 
Diploma d'Especialització en Química: Especialitat Indústria 4a edició 
Màster Propi de Control i Gestió de Plagues 4a edició 
Màster Propi en Gestió, Tractament i Aprofitament de Residus 5a edició 
Màster Propi en Indústria Cosmètica 3a edició 
Màster Propi en Química Forense 8a edició 

TOTAL CURSOS DE LA BRANCA   :   9  
 

Branca de Ciències de la Salut 
NOM CURS EDICIÓ 
Certificat Universitari (Teòric-Pràctic) d'Introducció a la Periodòncia 1a edició 
Certificat Universitari d'Aplicacions Clíniques de la Citometria de Flux 11a edició 
Certificat Universitari de Citometria de Flux: Fonaments i Aplicacions 3a edició 
Certificat Universitari de Dislèxia Evolutiva: Conceptualització, Avaluació i Intervenció 
(A distància) 5a edició 

Certificat Universitari de Modelatge de l'Aprenentatge des del DBM® 4a edició 
Certificat Universitari de Tècniques Clíniques d'Odontologia Mínimament Invasiva 5a edició 
Certificat Universitari d'ecografia per a tècnics superiors en imatge per al diagnòstic 2a edició 
Certificat Universitari d'Especialització en Conservació i Control de Soques 
Microbianes 5a edició 

Certificat Universitari d'Estudi Forense de Documents 2a edició 
Certificat Universitari en Avaluació d'Intervencions Sanitàries 2a edició 
Certificat Universitari en Avanços en Pediatria 7a edició 
Certificat Universitari en Coaching amb Metodologia DBM® per a l'Ensenyança, 
Gestió, Coaching i Teràpia 6a edició 

Certificat Universitari en Farmàcia Veterinària 4a edició 
Certificat Universitari en Grans Reconstruccions Dentals Estètiques 6a edició 
Certificat Universitari en Intervenció amb Joves Consumidors Intensius d'Alcohol 1a edició 
Certificat Universitari en Intervenció en Famílies i Xiquets de Risc Social 5a edició 
Certificat Universitari en Prevenció de la Violència Domèstica 4a edició 
Certificat Universitari en Principis de Genètica Humana 3a edició 
Certificat Universitari en Principis de Genètica Humana, en línia 3a edició 
Certificat Universitari en Psicologia Positiva i Coaching 2a edició 
Certificat Universitari en Teràpia Gestalt: àmbits d'aplicació 1a edició 
Certificat Universitari Modelatge de la Hipnosi i la Teràpia Eriksoniana des del DBM® 6a edició 
Certificat Universitari Pràctic en Tècniques Experimentals Aplicades a la Investigació 
Biomèdica 3a edició 

Diploma d'Especialització Avançat en Anestesiologia i Cures Crítiques 3a edició 
Diploma d'Especialització de Bioinformàtica Clínica 3a edició 
Diploma d'Especialització de Cultura Gastronòmica 2a edició 
Diploma d'Especialització de Dietètica i Dietoteràpia per a Infermeria i Podologia 8a edició 
Diploma d'Especialització de Farmacèutics Especialistes en Ortopèdia 24a edició 
Diploma d'Especialització de Traumatologia Dental 6a edició 
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Diploma d'Especialització d'Introducció a les Ciències Bàsiques i Clínica en 
Anestesiologia i Cures Crítiques 3a edició 

Diploma d'Especialització Disseny de Programes d'Entrenament Funcional en Adults 
Majors 3a edició 

Diploma d'Especialització en Dietètica 12a edició 
Diploma d'Especialització en Endodòncia: "Aplicacions i ús del microscopi quirúrgic en 
endodòncia" 6a edició 

Diploma d'Especialització en Gestió i Intervenció en Catàstrofes i Situacions 
d'Emergència 4a edició 

Diploma d'Especialització en Hipnosi Eriksoniana 16a edició 
Diploma d'Especialització en Instrumentació Quirúrgica 1a edició 
Diploma d'Especialització en Odontologia Mèdic-Quirúrgica Hospitalària 13a edició 
Diploma d'Especialització en Oncologia Radioteràpica 3a edició 
Diploma d'Especialització en Parkinson i Alzheimer 3a edició 
Diploma d'Especialització en Pràctica Culinària 2a edició 
Diploma d'Especialització en Prevenció de la Violència 8a edició 
Diploma d'Especialització en Ressonància Magnètica 3a edició 
Diploma d'Especialització en Tècniques d'Emblanquinament Dental 11a edició 
Diploma d'Especialització en Tomografia Computeritzada (TC) 3a edició 
Diploma d'Especialització Respiratory Physiology, Monitoring and Mechanical 
Ventilation 1a edició 

Expert Universitari amb Famílies en Risc i en Menors amb Conducta Antisocial 15a edició 
Expert Universitari d’Addicció al Joc i altres Addiccions Comportamentals 10a edició 
Expert Universitari d'Alimentació i Salut 2a edició 
Expert Universitari d'Informació Alimentària: Etiquetatge dels Aliments i Màrqueting. 
Tècniques d'Educació Nutricional 4a edició 

Expert Universitari en Alimentació i Ciència 2a edició 
Expert Universitari en Alimentació Natural, Dietètica i Herboristeria 5a edició 
Expert Universitari en Aplicacions Oftalmològiques de les Lents de Contacte 5a edició 
Expert Universitari en Assessorament Genètic 3a edició 
Expert Universitari en Atenció Òptica Comunitària 6a edició 
Expert Universitari en Cures Oculars i Visuals en Països en Desenvolupament 8a edició 
Expert Universitari en Endodòncia Rotatòria i Microscòpica 11a edició 
Expert Universitari en Enfocament Dieteticonutricional en la Intervenció dels Trastorns 
de la Conducta Alimentària 2a edició 

Expert Universitari en Genètica Mèdica 3a edició 
Expert Universitari en Genètica Mèdica, en línia 3a edició 
Expert Universitari en Habilitats Terapèutiques, Counselling i Salut 2a edició 
Expert Universitari en Implantologia Avançada 2a edició 
Expert Universitari en Implatologia 2a edició 
Expert Universitari en Intervenció en Contextos Familiars 2a edició 
Expert Universitari en Intervenció Multidisciplinària per a Trastorns Alimentaris 9a edició 
Expert Universitari en Investigació en Medicina Oral 13a edició 
Expert Universitari en Mindfulness 2a edició 
Expert Universitari en Neurofelicitat 2a edició 
Expert Universitari en Neurofelicitat Aplicada a l'Àmbit de la Salut 2a edició 
Expert Universitari en Neurofelicitat Aplicada a l'Àmbit Laboral 2a edició 
Expert Universitari en Peritatge Psicològic Penal Forense 5a edició 
Expert Universitari en Tècniques de Diagnòstic Genètic 3a edició 
Expert Universitari en Teràpia Cognitivo-Conductual per a l'Estrès, l'Ansietat i la 
Depressió 2a edició 

Expert Universitari en Trastorns Emocionals 7a edició 
Expert Universitari Intervenció Multidisciplinària  per a Trastorns de la Personalitat 9a edició 
Master degree in the Biotechnology of Human Assisted Reproduction and Embryology 11a edició 
Màster d'Especialització en Ortodòncia 17a edició 
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Màster Propi d'Atenció Fisioterapèutica Comunitària 9a edició 
Màster Propi de Farmacoeconomia i Farmacovigilància en el seguiment 
farmacoterapèutic 5a edició 

Màster Propi de Farmacoteràpia per Infermeria 9a edició 
Màster Propi de la Pell i les Malalties Infeccioses. Enfocament multidisciplinari: 
Diagnostique, tractament i cures 1a edició 

Màster Propi de Odontopediatría 11a edició 
Master Propi de Psicoterapia i Psicologia Clínica: Estratègies Actuals d'Intervenció 22a edició 
Màster Propi de Qualitat Farmacoterapèutica i Seguretat del Pacient 4a edició 
Màster Propi de Suport Respiratori i Ventilació Mecànica 4a edició 
Màster Propi de Trasplantament Hematopoiètic 4a edició 
Màster Propi d'Especialitat en Documentació Mèdica 11a edició 
Màster Propi d'Investigació i Tractament Especialitzat del Dolor 4a edició 
Màster Propi d'Oftalmobiologia Molecular i Genètica 3a edició 
Màster Propi d'Optimització de l'Entrenament dels Adults Majors: de la Terapèutica a 
l'Atleta Màster 4a edició 

Màster Propi en Acupuntura 4a edició 
Màster Propi en Acupuntura Aplicada per a Infermeria: Patologia Osteoarticular i 
Lesions Esportives 5a edició 

Màster Propi en Adaptació Avançada de Lents de Contacte 7a edició 
Màster Propi en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris 6a edició 
Màster Propi en Anatomia Ecogràfica aplicada al Intervencionisme en Anestèsia 
Regional i Dolor 2a edició 

Màster Propi en Assajos Clínics 4a edició 
Màster Propi en Atenció Farmacèutica i Continuïtat Assistencial de la Prescripció: 
Coordinació entre Nivells Assistencials (Hospitalària, Primària i Comunitària) 7a edició 

Màster Propi en Atenció Optomètrica al Pacient amb Patologia Ocular 5a edició 
Màster Propi en Bioètica, Deontologia, Seguretat i Qualitat en l'Àmbit Sanitari 4a edició 
Màster Propi en Ciència, Salut i Arts Culinàries 2a edició 
Màster Propi en Ciències Forenses 5a edició 
Màster Propi en Cineantropometria i Nutrició Esportiva 8a edició 
Màster Propi en Cirurgia Endoscòpica Ginecològica Avançada 15a edició 
Màster Propi en Cirurgia Oral i Implantologia 17a edició 
Màster Propi en Cirurgia Refractiva i de Cataractes 6a edició 
Màster Propi en Coaching i Lideratge 7a edició 
Màster Propi en Control Total de la Via Aèrea 3a edició 
Màster Propi en Cures a la Persona amb Infecció: Pautes d'Abordatge, Diagnòstic i 
Tractament 2a edició 

Màster Propi en Cures Especialitzades d'Infermeria d'Urgències, Àrees de Pacients 
Crítics i Postanestèsia 4a edició 

Màster Propi en Cures Farmacoterapèutiques per a Infermeria en Atenció Primària 7a edició 
Màster Propi en Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 17a edició 
Màster Propi en Developmental Behavioural Modelling (DBM®) - Intervenció 
Psicològica amb DBM®: des del Desenrotllament Professional al Trabajo amb el Client 14a edició 

Màster Propi en Dietètica i Dietoteràpia 12a edició 
Màster Propi en Electroteràpia: Electroestimulació Aplicada per a Fisioterapeutes 6a edició 
Màster Propi en Endodòncia 20a edició 
Màster Propi en Farmacologia per a Fisioterapeutes 6a edició 
Màster Propi en Fisioteràpia Especialitzada en Sòl Pelvià 2a edició 
Màster Propi en Fisioteràpia Invasiva 2a edició 
Màster Propi en Genètica Mèdica i Genòmica 3a edició 
Màster Propi en Gestió de la Donació i Trasplantament d'Òrgans i Teixits 2a edició 
Màster Propi en Gestió de Qualitat i Seguretat en el Sector Agroalimentari 3a edició 
Màster Propi en Gestió Sanitària per a Infermeria: Gestió de Malalties Cròniques 5a edició 
Màster Propi en Gestió, Presa de Decisions i Resolució de Conflictes 5a edició 
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Màster Propi en Infertilitat: Aspectes Psicosocials, Médics i Legals 5a edició 
Màster Propi en Intel·ligència Emocional 6a edició 
Màster Propi en Intervenció Assistida amb animals: Els animals com a recurs en 
teràpia, educació i oci 2a edició 

Màster Propi en Intervenció en les Dificultats d'Aprenentatge 21a edició 
Màster Propi en Intervenció i Coordinació Operativa en Emergències i Catàstrofes 4a edició 
Màster Propi en Intervenció Multidisciplinària per a Trastorns Alimentaris, Trastorns de 
la Personalitat i Trastorns Emocionals 11a edició 

Màster Propi en Malalties Infeccioses en Vigilància Intensiva 4a edició 
Màster Propi en Malalties Rares 5a edició 
Màster Propi en Mediació Familiar 5a edició 
Màster Propi en Medicina Aplicada a l'Activitat Musical 1a edició 
Màster Propi en Medicina Estètica 9a edició 
Màster Propi en Medicina Forense 15a edició 
Màster Propi en Medicina Oral 14a edició 
Màster Propi en Medicina Personalitzada de Precisió: Recursos Omics 1a edició 
Màster Propi en Neurocriminologia 3a edició 
Màster Propi en Neurofelicitat aplicada 2a edició 
Màster Propi en Odontologia Clínica Individual i Comunitària 11a edició 
Màster Propi en Odontologia Estètica i Rehabilitació Adhesiva  i Mínimament Invasiva 21a edició 
Màster Propi en Odontologia Hospitalària i en Pacients Especials 24a edició 
Màster Propi en Odontologia Restauradora i Endodòncia 18a edició 
Màster Propi en Oncologia Farmacèutica 6a edició 
Màster Propi en Podologia Dermatològica 3a edició 
Màster Propi en Prescripció Infermera i Seguiment Farmacoterapèutic 8a edició 
Màster Propi en Prevenció i Tractament de les Conductes Addictives 16a edició 
Màster Propi en Pròtesi Dental 21a edició 
Màster Propi en Psicofarmacologia 4a edició 
Màster Propi en Psicologia i Gestió Familiar 19a edició 
Màster Propi en Psicologia Jurídica i Peritatge Psicològic Forense 5a edició 
Màster Propi en Psicoteràpies Experiencials 2a edició 
Màster Propi en Recuperació Funcional de l'Activitat Física i l'Esport 5a edició 
Màster Propi en Salut Mental: Pacients amb Enfermetats Psiquiàtriques i 
Neurològiques 5a edició 

Màster Propi en Sexologia Clínica 2a edició 
Màster Propi en Sostenibilitat Sanitària mitjançant de la Gestió Innovadora dels 
Recursos 5a edició 

Màster Propi en Teràpia Manual; Enfocament Neuro-Ortopèdic Clínic 17a edició 
Màster Propi en Toxicologia i Avaluació de Riscos 3a edició 
Màster Propi en Tractament dels Trastorns d'Ansietat i Estrès 3a edició 
Màster Propi en Últims Avanços en Teràpia Visual 1a edició 
Màster Propi en Valoració, Fisioteràpia i Readaptació en l'Esport 6a edició 
Màster Propi Internacional de Patrimoni Gastronòmic i gestió de productes 
tradicionals. Master in Gastronomic heritage, and management of traditional product 1a edició 

Màster Propi Internacional en Formes Farmacèutiques Liposomals i Formulació 
Avançada 19a edició 

Màster Propi sobre la Base Teòrica i Procediments de Laboratori de Reproducció 
Assistida 11a edició 

Màster Propio en Atención Farmacéutica Comunitaria  19a edició 
University Certificate in Cytometry for in Vitro Toxicology and Drug Discovery 7a edició 
University Certificate Introduction to Regenerative Medicine: Biology and Applications 
of Human Stem Cells 7a edició 

TOTAL CURSOS DE LA BRANCA   :   166  
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Branca de Ciències Socials i Jurídiques 

NOM CURS EDICIÓ 
Certificat de Reforma Electoral i les seues Conseqüències 3a edició 
Certificat d'Iniciaciò al Govern i les Polítiques 3a edició 
Certificat en Finançament Internacional Bàsic 1a edició 
Certificat Universitari d'Analista del Rendiment en Esports Col·lectius 3a edició 
Certificat Universitari d'Analista del Rendiment en Tenis i Pàdel 2a edició 
Certificat Universitari de Campanyes Electorals 2a edició 
Certificat Universitari de Comptabilitat i Gestió Informatitzada 4a edició 
Certificat Universitari de Gestió de Centres Comercials Urbans en el Context Omnicanal 3a edició 
Certificat Universitari de Gestió de destinacions de compra. Turisme, Comerç i Ciutat 3a edició 
Certificat Universitari de l'Impost de Societats 4a edició 
Certificat Universitari de l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) 4a edició 
Certificat Universitari en Anàlisi de casos pràctics i  experiències de mediació laboral 2a edició 
Certificat Universitari en Comunicació Politica e Institucional 2a edició 
Certificat Universitari en Direcció i Anàlisis Polítics 2a edició 
Certificat Universitari en Fiscalitat Internacional Avançada 1a edició 
Certificat Universitari en Gestió Cívica de l'Empresa 1a edició 
Certificat Universitari en Gestió Comptable, Facturació i Control de Magatzems per 
Ordinador 4a edició 

Certificat Universitari en Gestió de la Reputació Corporativa 1a edició 
Certificat Universitari en International Management 6a edició 
Certificat Universitari en la Gestió Fiscal i Laboral de l'Autònom 6a edició 
Certificat Universitari en Mindfulness a l'empresa: l'atenció plena en la gestió positiva de 
l'estrés i el lideratge 2a edició 

Certificat Universitari en Técniques de Valoració d'empreses i plans de viabilitat 3a edició 
Diploma Accounting and Corporate Finance Research 2a edició 
Diploma Accounting and Corporate Finance Research 3a edició 
Diploma de Especialització en Gestió i Màrqueting de Centres Urbans 11a edició 
Diploma d'Especialització Auditoria de Comptes 7a edició 
Diploma d'Especialització de Actualització en Estimulació Cognitiva en Demències 3a edició 
Diploma d'Especialització de Competència Digital del Professorat: Innovar i Millorar la 
Pràctica Docent amb Noves Tecnologies 4a edició 

Diploma d'Especialització de Formació de Mediadors en Contextos Educatius: La Mediació 
a l'Escola i en la Xarxa 4a edició 

Diploma d'Especialització de Formació en Mediació des del punt de vista de les Ciències 
Socials 4a edició 

Diploma d'Especialització de Mediació Laboral 3a edició 
Diploma d'Especialització d'Educació Lectora i Literària en el Segle XXI 4a edició 
Diploma d'Especialització d'Expert Comptable amb ERP 9a edició 
Diploma d'Especialització en "Management Research" 3a edició 
Diploma d'Especialització en Alta Direcció i Estratègia 1a edició 
Diploma d'Especialització en Comunicació Integral, 2.0 i Planificació de la Força de Vendes 1a edició 
Diploma d'Especialització en Direcció Estratègica 13a edició 
Diploma d'Especialització en Dret Civil Valencià 6a edició 
Diploma d'Especialització en Educació Sistémica Multidimensional 1a edició 
Diploma d'Especialització en Gestió de les Emocions en l'Escola, la Família i les 
Organitzacions 1a edició 

Diploma d'Especialització en Gestió Empresarial de la Música 7a edició 
Diploma d'Especialització en Gestió Financera i Comptable dela Pyme con ERP 15a edició 
Diploma d'Especialització en Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives 7a edició 
Diploma d'Especialització en Instructor de  Servicis Operatius d'Emergència 4a edició 
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Diploma d'Especialització en Investigació de Mercats i Màrqueting Analytics 1a edició 
Diploma d'Especialització en Oratòria Forense i Comunicació 2a edició 
Diploma d'Especialització en Propietat Horitzontal 9a edició 
Diploma d'Especialització en Protecció Civil i Gestió d'Emergències 14a edició 
Diploma d'Especialització Pràctic en Tributació Empresarial 12a edició 
Diploma d'Especialització Professional en Dret Aduaner de la UE 5a edició 
Diploma en Intervenció Especialitzada amb Famílies i Infància: Procediment i Tècniques 
d'Actuació 1a edició 

Expert Universitari en Actuació davant situacions de risc psicosocial en l'Administració Local 
i Policia Local 2a edició 

Expert Universitari en Anàlisi de Rendiment Esportiu (I) 3a edició 
Expert Universitari en Anàlisi de Rendiment Esportiu (II) 3a edició 
Expert Universitari en Assessoria Laboral: Contractació Laboral, Nòmines i Cotitzacions 
Socials 7a edició 

Expert Universitari en Borses i Mercats Financers Espanyols 16a edició 
Expert Universitari en Competència Deslleial 1a edició 
Expert Universitari en Comptabilitat, Facturació i Nòmines per Ordinador 15a edició 
Expert Universitari en Comptabilitat, Tributació i Gestió de Nòmines 4a edició 
Expert Universitari en Comunicació Institucional i Màrqueting Politic 2a edició 
Expert Universitari en Direcció Pública Local 2a edició 
Expert Universitari en ERP SAP en Integració dels Processos de Negoci - Presencial 1a edició 
Expert Universitari en ERP SAP en Integració dels Processos de Negoci - Online 1a edició 
Expert Universitari en Formació Professional i Contínua 1a edició 
Expert Universitari en Gestió i Assessoria de PIMES "Creative Problem Solving" 1a edició 
Expert Universitari en Govern Corporatiu 1a edició 
Expert Universitari en la Funció Directiva en l'Administració Pública 3a edició 
Expert Universitari en l'Anàlisi Psicosocial de la Corrupció Institucional 1a edició 
Expert Universitari en Lideratge i Competències Directives 1a edició 
Expert Universitari en Màrqueting Estratègic 15a edició 
Expert Universitari en Mediació Penal en Adults Infractors 2a edició 
Expert Universitari en Mediació Penal en l'àmbit comunitari, juvenil i penitenciari 2a edició 
Expert Universitari en Oci i Joc. Disseny de Projectes en Entorns Educatius d'Oci i Temps 
Lliure i Risc d'Exclusió Social. 2a edició 

Expert Universitari en Responsabilitat Social Empresarial: Estratègia, Implantació, Auditoria 
i Certificació 6a edició 

Expert Universitari en Tècnic en Accions Formatives en Entorns Laborals 4a edició 
Expert Universitari en Violència Filio-Parental i altres problemes relacionats amb les 
Conductes Delictives 5a edició 

Expert Universitari Entrenament de la Tècnica i la Tàctica Esportives 2a edició 
Expert Universitari Joint Intensive Learning Unit (Winter School) in WOP-P 10a edició 
Expert Universitari Monitor d'Activitats Extraescolars: Oci i Temps Lliure 2a edició 
Màster en Auditoria Integral i Control de Gestió 7a edició 
Màster Propi d'Anàlisi de Rendiment Esportiu i Entrenament tecnicotàctic 2a edició 
Màster Propi d'Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva 4a edició 
Màster Propi de Detecció. Diagnòstic i Intervenció Educativa en Estudiants d'Altes 
Capacitats 5a edició 

Màster Propi de Gestió Integral d'Establiments Sanitaris Òptics 4a edició 
Màster Propi d'Habilitats Directives 4a edició 
Màster Propi en Acció Tutorial en Centres Escolars 6a edició 
Màster Propi en Alta Direcció, Lideratge i Govern Corporatiu 1a edició 
Màster Propi en Consultoria Estratègica 8a edició 
Màster Propi en Direcció d'Empreses (Professional) -  MBA (Executive) 18a edició 
Màster Propi en Direcció i gestió d'Empreses Colombianes 2a edició 
Màster Propi en Dret Constitucional 5a edició 
Màster Propi en Dret del Treball i de la Seguretat Social 17a edició 
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Màster Propi en Dret Esportiu 7a edició 
Màster Propi en Dret Financer i Tributari- Assessoria Fiscal per les universitats de València i 
Jaume I  Castelló 3a edició 

Màster Propi en Gestió Bancària 30a edició 
Màster Propi en Gestió de l'Opinió Pública: Avaluació, Interpretació i Ajuda en la Presa de 
Decisions. Enquestes i Sondejos, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies 6a edició 

Màster Propi en Gestió del Talent 9a edició 
Màster Propi en Intel·ligències Múltiples 4a edició 
Màster Propi en Intervenció en Educació Sistémica Multidimensional 1a edició 
Màster Propi en Màrqueting i Comunicació 14a edició 
Màster Propi en Mediació i Arbitratge en l'Esport 2a edició 
Màster Propi en Mediació Penal 6a edició 
Màster Propi en Prevenció i Intervenció amb Adolescents en Risc i Violència Filioparental 5a edició 
Màster Propi en Protecció Civil i Gestió d'Emergències 12a edició 
Màster Propi en Rendiment, Abandó i Fracàs Escolar 12a edició 
Màster Propi en Trànsit i Seguretat Viària i les Seues Intervencions 10a edició 
Màster Propi en Urgències i Emergències Sanitàries 5a edició 
Màster Propi Iberoamericà en Educació Comparada i Internacional (MIECI) 1a edició 
Màster Propi MBA Junior-EDEM 12a edició 
Màster Propi SAP S/4HANA Finance and Controlling 4a edició 

TOTAL CURSOS DE LA BRANCA   :   110  
 

Branca d'Enginyeria i Arquitectura 
NOM CURS EDICIÓ 
Certificat Universitari de Programació Pràctica de Autòmats Programables ePLC 7a edició 
Certificat Universitari de Seguretat en Xarxes 5a edició 
Certificat Universitari en Programació de Robots Abb. Llenguatge Ràpid. CROB 10a edició 
Diploma d'Especialització en Acarrerament, Commutació, Resolució de Problemes i 
Optimització de Xarxes de Dades 1a edició 

Diploma d'Especialització en Disseny i Interconnexió de Xarxes Lan i Wan (CCNA) 18a edició 
Diploma d'Especialització en Sistemes de Automatització Industrial (DISAI) 2a edició 
Expert Universitari en Direcció comercial i de Màrqueting en Organitzacions mitjançant 
Tecnologia ZOHO 1a edició 

Expert Universitari en Direcció i Gestió de Projectes 14a edició 
Expert Universitari en Disseny d'Eines Web per a la Gestió de Processos en 
organitzacions Mitjançant ZOHO CREATOR 3a edició 

Expert Universitari en Gestió Financera "on line" en Organitzacions mitjançant ZOHO 
FINANCE 1a edició 

Màster Propi de Disseny, Instal·lació i Manteniment de Sistemes d'Automatització 
Industrial (DIMSAI) 13a edició 

Màster Propi en Acarrerament, Commutació, Resolució de Problemes i Optimització 
de Xarxes de Dades (CCNP) 13a edició 

Màster Propi en Direcció i Administració de Projectes (Master of Project Management) 16a edició 

TOTAL CURSOS DE LA BRANCA   :   13  
  

TOTAL CURSOS   :   320 
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Punt 12. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de la memòria de 
màster universitari en Innovació i Desenvolupament de Projectes de Negoci 
–Florida Universitària- i del màster universitari en Planificació i Gestió de 
Processos Empresarials.  
 
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 Comissió d’Estudis de Postgrau ho va informar 
favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 338/2016. “Modificar la memòria del máster 
universitari en Innovació i Desenvolupament de Projectes 
de Negoci –Florida Universitària-, per tal  d’ampliar 
places i incorporar un itinerari semipresencial.” 

 
ACGUV 339/2016. “Modificar la memòria del máster 
universitari en Planificació i Gestió de Processos 
Empresarials per tal que l’òrgan responsable siga la 
Facultat d’Economia.” 
 

Punt 13. Aprovació, si escau, de la proposta de nou pla d’estudis del 
màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels 
Recursos Humans /Erasmus Mundus on Work, Organizational and Personnel 
Psychology. 

 
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 Comissió d’Estudis de Postgrau ho va informar 
favorablement. 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 340/2016. “Aprovar el nou pla d’estudis del 
màster universitari en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i dels Recursos Humans/Erasmus Mundus 
on Work, Organizational and Personnel Psychology, que 
s’adjunta com a annex.” Annex IV. 
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Punt 14. Aprovació, si escau, de la proposta de nou programa de doctorat 
en Fisioteràpia.  
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Afegeix que aquest doctorat recull totes les línies d’investigació de la 
Facultat de Fisioteràpia i substitueix a l’antic. Transcorregut el període 
d’al·legacions, s’han presentat al·legacions, la majoria de les quals s’hi 
han incorporat.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia ratifica les paraules del vicerector i 
manifesta el seu agraïment a tots els participants.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 341/2016. “Aprovar la memòria de verificació del 
nou programa de doctorat en Fisioteràpia, que s’adjunta 
com a annex.” Annex V. 

 
Punt 15. Aprovació, si escau, d’addenda al calendari general de la 
Universitat de València per a l’any 2017. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que compta amb 
l’informe favorable, per unanimitat, de la Mesa Negociadora.  
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística recorda que aquest 
acord modifica el calendari acadèmic. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 342/2016. “Aprovar l’addenda al calendari 
general de la Universitat de València per a l’any 2017, que 
s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de la relació de 
llocs de treball 3/2016 de PAS. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Indica que es tracta de 
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modificacions menors, places, algunes de elles per jubilacions que han de 
ser cobertes amb perfils específics, de comptabilitat i amb perfil 
informàtic.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 343/2016. “Informar favorablement la proposta 
de modificació 3/2016 de la relació de llocs de treball de 
personal d’administració i serveis, d’acord amb la 
documentació que s’adjunta com a annex.” Annex VII. 

 
Punt 17. Aprovació, si escau, de projecte de pressupost de la Universitat 
de València, 2017. 
Punt 18. Aprovació, si escau, de projecte de reglament d’execució 
pressupostària, 2017. 
 
El gerent presenta els dos punts conjuntament i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València i la 
que es lliura als membres del Consell, en aquesta sessió.  Indica que ens 
trobem en una situació en la que no tenim una llei de pressupostos que 
incloga l’augment de retribucions. El que hi ha és un compromís de 
finançament de l’augment retributiu. Per tant, el que tenim és 
l’expectativa, que tindrà un impacte neutre. Els pressupostos de la 
Universitat de València no preveuen l’1% d’augment, però sí les previsions 
per fer front als augments de despesa de personal i una quantitat per a la 
promoció de la plantilla de PAS i de PDI. Considera que les nòmines de 
gener, febrer i març seran de la mateixa quantia que al 2016 o inclús 
menors, ja que puja la retenció fins a un 3%. 
 
El Consell de Ministres va decidir sobre els paràmetres d’estabilitat 
pressupostària. 
 
Serem la única universitat de la Comunitat Valenciana que baixarà el seu 
pressupost. El nostre problema és dels ingressos que venen de la 
Generalitat Valenciana, no de la despesa. La solució que cal és que 
augmenten els ingressos no financers, els ingressos consolidables. Per 
tant, cal resoldre el problema del finançament, perquè si no, cada any serà 
pitjor. El nostre desig és revisar el sistema de finançament, els criteris i la 
quantitat de recursos que arriben al sistema públic universitari valencià. 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 22 DE DESEMBRE DE 2016. 
 
 

-40- 

Pel que fa a la tresoreria, no hi ha problemes, però el proper any s’hauran 
d’aplicar dues sentències que faran que baixe. Els ingressos són fiables i 
suficients i hi ha una previsió d’estabilització. El 30% dels ingressos 
correspon a recursos propis i el 70% procedeix d’altres administracions. 
 
Pel que fa al pressupost de despeses, totes les despeses baixen. S’està 
fent un esforç de contenció important. També es redueix la despesa de 
funcionament respecte al 2016. 
 
No hi ha previsió d’endeutament. A mitjan termini, estimem que la 
subvenció de la Generalitat pujarà un 2’6% i el desequilibri es produiria en 
2018 i 2019, però tem que la subvenció no augmente, la qual cosa faria 
perillar els recursos que arriben com a subvencions i sols es puguen cobrir 
les despeses de personal i, per això, s’encén l’alarma i cal treballar en 
aquest sentit.  
 
Pel que fa a l’estabilitat pressupostària, la llei orgànica 2/2012 diu que les 
administracions públiques han de tenir un pressupost equilibrat tant en els 
pressupostos inicials como en la seua execució. Si qualsevol administració 
es troba amb un increment d’ingressos no previst, ha de sanejar-se per no 
sobrepassar el sostre de despesa. La Universitat de València no compleix 
aquests principis, ja que hem tingut que endeutar-nos i demanar 
autorització a la Generalitat. El problema és que aquesta operació 
d’endeutament es consolida a nivell de Generalitat Valenciana.  
 
Els objectius del deute, en termes de PIB, són per al conjunt de la 
Comunitat Valenciana y s’han de consolidar. De nosaltres solament depèn 
el sostre de la despesa que ho complim. Per tant, complim els principis de 
sostenibilitat pressupostària.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI subratlla que fa uns anys el lament per la 
situació financera de la Universitat de València era unànime. Opina que, 
com a comunitat universitària, hem de mantenir l’actitud reivindicativa i 
exigent. 
 
Pel que fa a les depeses financeres, el nivell s’aproxima als pitjors 
moments. Seria més raonable si no hi hagueren interessos de demora. 
Pregunta quina és la previsió en vistes al futur.  
 
Sobre la despesa de PDI per un import de 151.812,22 euros corresponent 
a l’últim quadrimestre de l’exercici pel cost que suposaria la contractació 
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de professorat associat, conseqüència de la reducció de la dedicació 
docent, pregunta a quin escenari correspon. 
 
Finalment fa un comentari en el sentit que, en vistes al futur, s’incloguen 
els instruments que garantisquen la seguretat laboral i la salut, perquè es 
puga penalitzar el seu incompliment. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia agraeix el procés 
desenvolupat, en especial la sensibilitat per incorporar automàticament els 
romanents de tresoreria dels centres per al pressupost del proper any. 
Encara que comprèn la situació financera i de tresoreria de la nostra 
universitat, opina que l’aparent bona notícia de mantenir els pressupostos 
afecta de manera desigual als diferents centres, ja que amb la implantació 
dels plans d’estudi de quatre anys, uns centres han minvat els cursos i la 
matrícula dels estudiants i altres han augmentat amb els mateixos 
pressupostos. Aquesta és la situació que, des de fa uns anys, està patint 
la Facultat i prega que es tinga en compte. 
 
El gerent agraeix les intervencions. Recull el suggeriment del president de 
la Junta de PDI pel que fa a la seguretat laboral i salut. Respecte dels 
120.000 euros de la pag. 37, són una estimació del que podria suposar els 
superàvits de crèdit i la tendència d’aquesta operació depèn de la 
tendència financera. La previsió és que si es formalitza l’operació 
d’endeutament, haurà menys impacte. El desig és que no hi hagen ni 
interessos de demora ni operacions d’endeutament. Opina que no és la 
obligació de la Universitat fer efectius aquests pagaments. Pel que fa a 
l’escenari de reducció de la dedicació del PDI, indica que l’estimació al 
pressupost contempla  un escenari de 27 crèdits de dedicació. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat(22 vots a favor), es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 344/2016. “Aprovar el projecte de pressupost de 
la Universitat de València, corresponent a l’exercici 
econòmic de 2017 que s’adjunta com a annex.”Annex VIII. 
 
ACGUV 345/2016. “Aprovar el projecte de reglament 
d’execució pressupostària de la Universitat de València, 
corresponent a l’exercici econòmic de 2017, que s’adjunta 
com a annex.” Annex IX. 
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Punt 19. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Cultura Igualtat presenta el conveni amb el Club Atlètic 
Universitari de Rugby València i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València.  Demana un compromís per 
a revisar amb Gerència les fórmules més adequades, d’acord amb la llei de 
contractes. 
 
A continuació la vicerectora d’Investigació i Política Científica, el vicerector 
d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació i el vicerector 
d’Estudis de Postgrau, 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 346/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
entre el Club Atlètic Universitari Rugby València i la 
Universitat de València. Estudi General, el tex del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex X. 
 
ACGUV 347/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Institut Valencià del Cor i la 
Universitat de València. Estudi General, el tex del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 348/2016. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Institut d’Investigació Sanitària La 
Fe “Fundació per a la Investigació de l’Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat 
Valenciana” i la Universitat de València. Estudi General, 
per a la constitució d’una unitat mixta d’investigació en 
radiofísica i instrumentació nuclear en medicina, el tex del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 349/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració entre l’Associació Sociocultural 
de Dança Gerard Collins i la Universitat de València. 
Estudi General, mitjançant la Facultat de Ciències de 
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l’Activitat Física i l’Esport, el tex del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XIII. 
 
ACGUV 350/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
entre la Conferència de Rectors de les Universitats 
Espanyoles (CRUE) i la Universitat de València. Estudi 
General, per a la seua adhesió en la modalitat 
“participació activa” al desenvolupament de la Compra 
Pública Precomercial d’un sistema de gestió d’investigació 
universitària basat en infraestructura semàntica (Projecte 
Hércules), el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XIV. 

 
ACGUV 351/2016. “Autoritzar la signatura del conveni 
entre el Consorci WOP-P –programa conjunt de màster 
erasmus mundus (EMJMD) màster en Psicologia del 
treball, de les organitzacions i dels recursos humans i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XV. 

	  
Punt 20. Ratificació, si escau, dels espais que ocupa l’Institut Universitari 
d’Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenrotllament 
Organitzacional i de la Qualitat de la Vida Laboral (IDOCAL).  
 
El vicerector d’Economia, Infraestructura i Tecnologies de la Informació 
presenta l’assumpte i fa referencia a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. La inclusió d’aquest punt se explica 
per la necessitat de ratificar els espais que ocupa l’institut IDOCAL. Explica 
que en juliol de 2015 es va sol·licitar que els centres, departaments e 
instituts actualitzaren la informació continguda en l’aplicació UBICA, on 
consta la ubicació física de les persones que estan adscrites als seus 
respectius espais. Arran d’aquesta circumstància es constatà que hi havia 
una discrepància al Catàleg d’Espais, no reconeixent aquest els espais que, 
almenys des de 2011, ve ocupant l’IDOCAL. Des del mes d’abril de 2016 
es van produir tres reunions al despatx del vicerector amb la degana i 
membres de l’equip deganal de la Facultat de Psicologia tendents a 
organitzar els espais, fent una comprovació dels processos d’assignació i 
buscant una solució que passa per modificar el Catàleg d’Espais i ratificar 
l’ocupació dels espais de l’Institut. L’Assessoria Jurídica ha fet un informe 
en aquest sentit, assenyalant que d’acord amb l'article 53, apartats d) i i) 
dels nostres estatuts, en la memòria de creació d'un institut han de 
quedar reflectits els recursos materials inicialment adscrits a ell, així com 
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les necessitats materials i econòmicofinanceres per al seu funcionament. 
Aspecte aquest que, de similar forma, també reconeixen els nostres 
estatuts en el seu article 33 apartat f), quan estableixen que en la 
memòria de creació d'un centre, ha d'incloure's la previsió de necessitats 
pressupostàries relatives als mitjans materials per al normal funcionament 
del mateix. Per tant, quan es constitueix un institut, al igual que un centre,  
ha de tindre en compte la previsió d’espais que li han de ser assignats. En 
aquest cas, varen ser uns espais provisionals fins que es varen poder 
instal·lar definitivament en el espais que ocupen des de 2011. Es tracta, 
per tant, de ratificar aquest reconeixement i que, administrativament, es 
puga subsanar la discrepància al Catàleg d’Espais de la Universitat. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Psicologia llegeix un escrit de desacord amb la 
proposta i amb el procés, que s’adjunta com annex XVI a aquesta acta. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que no 
està d’acord que el Consell de Govern prenga decisions en contra d’una 
junta de centre i demana que es retire aquest assumpte. Proposa que 
quan es torne a plantejar el punt i es redacte dient: “aprovació, si escau, 
de la modificació del catàleg d’espais”. 
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia indica que no hi ha un pronunciament 
de la junta de centre i sembla raonable esperar i consensuar-lo amb la 
Facultat de Psicologia.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri indica que és evident que el centre s’ha 
de fer càrrec dels seus espais i s’hauria de tractar en junta de centre.  
 
Pedro Rafael Gil intervé com a membre del departament de Psicologia 
Social. No acaba d’entendre aquest assumpte, ja que fa temps que a 
l’IDOCAL ja se li van concedir espais per a muntar laboratoris.  
 
Antoni Iradi anuncia que votarà en contra, tot atenent que l’assumpte no 
està consensuat.  
 
La degana de la Facultat de Dret demana que es retire aquest assumpte i 
es clarifiquen els espais.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials també demana que es retire per 
tal d’aclarir la situació, ja que, amb l’informe jurídic no té decisió de vot. Li 
agradaria conèixer l’opinió de la junta de centre.  
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Francisco Alonso indica que al parèixer la relació entre Institut Universitari i 
Facultat no està ben resolta. Tanmateix hi ha un acord de creació de 
l’Institut pel consell de govern de la Universitat i el Consell de la 
Generalitat Valenciana i en la memòria s’indiquen els recursos que se li 
assignen. Per tant,  no entén perquè es demana que es retire l’assumpte. 
 
La degana de la Facultat de Psicologia indica que al 2011 la junta de 
centre va aprovar la cessió de dos espais per a l’IDOCAL, on tenia que 
haver anat tot el material que estava en Ramón Gordillo, però aquests 
espais es destinaren a altres usos i, aleshores, van ocupar altres espais de 
la quarta planta de la Facultat. Opina que hi ha opacitat en el procés. 
 
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació 
indica que no es debat sobre els espais que l’IDOCAL ja té assignats en el 
Catàleg d’Espais, sinó els de la 4ª planta de la Facultat de Psicologia Es 
tracta de resoldre el problema de la millor manera possible. Opina que és 
una regularització administrativa que passa per ratificar i modificar el 
Catàleg d’Espais.  
 
Des del punt de vista del espais, el Consell de Govern es l’òrgan que te la 
competència per aprovar o determina els recursos físics, materials y 
personals quan es crea un centre o un institut. En aquest cas, es tracta 
d’un edifici on comparteixen espais la Facultat de Psicologia i l’IDOCAL. 
Reitera que des del mes d'abril d’aquest any s’han mantingut diverses 
reunions i converses per a solucionar aquesta qüestió. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació insisteix en la 
seua proposta de retirar l’assumpte. Opina que al consell de govern no li 
correspon ratificar açò.  
 
Francisco Alonso opina que és un procés natural relacionat amb els 
recursos que alguns instituts en el Campus de Blasco Ibáñez tenen la seua 
ubicació oficial i instal·lacions en edificis on també es localitzen les 
facultats i altres serveis, per això, no veu el conflicte. 
 
La degana de la Facultat de Psicologia indica que el problema està en que 
en cap moment s’han assignat els espais a l’Institut i no se sap quants 
metres ha d’ocupar en l’edifici de la Facultat de Psicologia.  
 
El rector indica que quan es crea un institut universitari és responsabilitat 
del consell de govern assignar-li espais. L'institut ocupa uns espais i és 
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correcte afirmar que es tracta de ratificar perquè ja estan físicament en 
aquestes espais. A diferència d'una ERI l'aprovació de la qual no comporta 
eixe reconeixement d'espais i no té formalment un dret a l'ocupació 
d'espais. Però en el cas dels instituts és diferent. En alguns casos se situen 
en espais d'instituts i en uns altres no; en el Campus de Blasco Ibàñez no 
hi ha edificis per a instituts i per això alguns instituts comparteixen espais 
amb altres centres. Es obligació del Consell de Govern reconèixer espais als 
instituts i als centres. En aquest cas hi ha un ús conegut dins de l’edifici de 
psicologia. Li pregunta a la degana del centre si està en oposició a aquesta 
afirmació.  
La degana de la Facultat de Psicologia respon que no, afirma que la junta 
de centre va assignar a l’Institut dos espais i a més, varen ocupar dos 
espais més de departaments per als laboratoris.  
 
Pedro Rafael Gil indica que en aquest cas hi ha hagut un procés d’edificació 
nova de l’ala nord i s’han fet ampliacions, els plànols de les quals no han 
passat per cap consell de departament. 
 
El rector reitera que els espais dels instituts els decideix el consell de 
govern. A la vista de les intervencions, accepta que es retire aquest punt.  
 
Punt 21. Torn obert de paraules.  
 
El degà de la Facultat de Química manifesta el malestar de quatre 
departaments de la Facultat i Instituts Universitaris per la finalització a 31 
de desembre de la llicència del campus, utilitzada durant deu anys per a la  
docència.  
 
Francisco Alonso indica que els instituts universitaris no tenen 
representació en moltes comissions i no tenen l’oportunitat d’aportar la 
seua visió. Planteja una reflexió per tal que puguen participar-hi i enriquir 
els debats i la presa de decisions.  
 
El delegat del rector per a estudiants indica que ha rebut un correu sobre 
els reglaments de comissions on tenen cabuda els estudiants. Demana als 
equips deganals que insistesquen en la participació dels estudiants, però 
que es faça pedagogia per tal de no perjudicar als estudiants que no 
poden assistir a les reunions amb motiu de pràctiques i exàmens. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística informa que ahir es 
va publicar la convocatòria de les beques de la Generalitat 2016/201, que 
ja s’ha resolt la convocatòria de les beques del Ministeri i més endavant 
eixirà la convocatòria de les beques de la Universitat. S’ha liurat un correu 
a tots els centres amb la informació escaient.  
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A més, informa que el 10 de desembre de 2016 es va publicar el Reial 
Decret 5/2016 de mesures urgents per a l’ampliació del calendari 
d’implantació de la LOMCE, on es deixa ben clar que els estudiants que 
vulguen accedir a la universitat solament s’avaluaran de les matèries 
generals del bloc d’assignatures troncals de segon curs de batxiller (fase 
general). Per a millorar la nota, es podran examinar de matèries optatives 
del bloc d’assignatures troncals del segon curs de batxiller.  
 
El vicerector d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació 
informa que el 5 de desembre es va reunir amb el regidor de l’Ajuntament 
de València que li va comunicar que en dos mesos hi haurà un informe 
sobre la freqüència i ús de les línies d’autobusos que arriben als campus. 
Anuncia que insistirà en aquest assumpte i abans de Falles tindrà una altra 
reunió. 
 
Finalment el rector desitja unes bones festes i un millor any 2017. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
13,30 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector  
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 
 


