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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 28 de març de 2017, 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’Orden. Acadèmica, 
Professorat i Sostenibilitat: Maria 
Vicenta Mestre Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis de Grau i 
Política Lingüística: Isabel 
Vázquez Navarro 
 
Vicerector de Polítiques de 
Formació i Qualitat Educativa: 
Ramón López Marín. 
 
Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Guillermo Palao 
Moreno 
 
Vicerector d’Estudis de  Postgrau: 
Rafael Crespo García 
 
Vicerector d’Economia, 
Infraestructures i Tecnologies de 
la Informació: Juan Luis Gandía 
Cabedo 
 
Vicerectora d’Investigació i 
Política Científica: Pilar Campins 
Falcó. 
 
Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 

Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Delegat d’estudiants: Jordi 
Caparrós Gutiérrez 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
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. 
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Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Representant departaments: 
Antoni Iradi Casal 
 
Representant departaments: 
Amadeo Fuenmayor Fernández 
 
Representant departaments: Clara 
Gómez Clarí 
 
Representant Instituts 
universitaris: Francisco Alonso Pla 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI ETSE: José Manuel Claver 
Iborra 
 
PDI Fac. Química: Rosa García 
Lopera 
 
PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael 
Gil Monte 
 
PDI Fac. Farmàcia: María José Ruiz 
Leal 
 
PDI Fac. Economia: María José 
Marín Fernández 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
Personal investigador en formació: 
Patricia Llopis Nadal 
 
Estudiant Fac. Psicologia: Marisa 
Císcar Gea 
 

Estudiant Fac. Economia: Pau 
Fayos Montagud 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS CADE: Carlos Javier López 
Benedi 
 
Representant Consell Social: 
Francisco Puchol-Quixal  i de 
Antón 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Jesús Alcolea Banegas 
 
Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
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Presidenta Comité d’Empresa: Mª 
José Monteagudo Soto 
 

Coordinadora AGE: Paula Sala 
Ivars 

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

 
per a tractar els punts del següent 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 28 de febrer de 
2017. 
 
2. Informe del rector.  
 
3. Nomenament, si escau, de membres vocals de la Comissió de Garanties. 
 
4. Aprovació, si escau, d’oferta d’estudis de grau i de màster del curs 
acadèmic 2017/2018. 
 
5. Aprovació, si escau, del document Criteris de reconeixement integral de 
la dedicació del PDI de la Universitat de València.  
 
6. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
 
7. Convocatòria del complement autonòmic corresponent a l’any 2017 i 
autorització de pagament de bestreta.  
 
8. Aprovació, si escau, de canvi d’àrea de coneixement.  
 
9. Informe sobre el Pla d’Ordenació Docent del curs acadèmic 2016/2017. 
 
10. Modificació, si escau, del Pla de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
11. Aprovació, si escau, de rectificació d’errades en el barem per a la 
selecció de professorat contractat doctor de la Facultat d’Infermeria i 
Podologia.  
 
12. Aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient per a l’elaboració del nou 
títol de graduat/da en Ciència de Dades, per la Universitat de València i 
nomenament de la Comissió d’Elaboració del pla d’estudis (CEPE). 
 
13.  Inici, si escau, de l’expedient d’extinció del pla d’estudis de màster 
universitari en Neurociència Cognitiva i Necessitats Específiques de Suport 
Educatiu, organitzat conjuntament per la Universidad de La Laguna i la 
Universitat de València.  
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14. Aprovació, si escau, del reglament de règim intern del Jardí Botànic. 
 
15. Modificació, si escau, del reglament de règim intern del departament 
d’Informàtica. 
 
16. Obertura del procediment per a l’adhesió a la iniciativa europea Human 
Resources Strategy for Researches. 
 
17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·laboració. 
 
18. Aprovació, si escau, del Pla d’Increment i Millora de la Docència en 
Anglès de la Universitat de València. 
 
19. Aprovació, si escau, del programa de cursos internacionals de la 
Universitat de València.  
 
20. Aprovació, si escau, de cessió patrimonial d’espais a la Fundació Lluis 
Alcanyís per a la Clínica de Psicologia. 
 
21. Torn obert de paraules.  

---------------- 
 
Excusen la seua assistència els membres següents: 
 
Degana Fac. Física: Soledad Gandia Franco 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació. Rosa María Bo Bonet 
PDI Fac. Geografia i Història: Adrián Besó Ros 
PAS Fac. Economia: Pilar Catalán Cercós. 
Representant Consell Social: Lourdes Soriano Cabanes 
Degà Fac. Farmàcia: Juan Carlos Moltó Cortés 
 
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 28 de 
febrer de 2017. 
 
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: 
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ACGUV 43/2017. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 28 de febrer de 2017.” 

Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
. El Dr. Ramón Figuerola Lamata, professor del departament de Botànica i 
Geologia.  
. La Sra. Alejandra Soler, mestra de la Segona República i militant, que va 
rebre la Medalla de la Universitat de València al setembre de 2001, 
atorgada per la FUE (Federació Universitària Escolar). 
. La Sra. Pepa Cuñat Edo, jubilada del PAS.  
 
En l’apartat de les felicitacions, felicita: 
 
. L’IFIC juntament amb la Universitat Mohamed V de Rabat, per preparar el 
llançament d’una infraestructura de computació GRID que done suport a 
l’experiment ATLAS del LHC (Gran Colisionador d’Hadrons), projecte de 
cooperació científica per al desenvolupament, finançat pel CSIC. 
 
. L’Aula del Cel de l’Observatori Astronòmic de la UV i la Unitat Pedagògica 
de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, per celebrar una jornada 
d’activitats per acostar l’univers a les xiquetes i xiquets de l’hospital.  
 
. El grup d’investigadors i docents de la Universitat de València 
encapçalats pel Dr. José Juan Navarro, del departament de Treball Social i 
Serveis Socials; la catedràtica Dra. Amparo Oliver Germes, del departament 
de Metodologia, de les Ciències del Comportament; el prof. Dr. Pedro 
Morillo Tena, del departament d’Enginyeria Informàtica i les tècniques 
d’investigació adscrites al projecte la Sra. Ángela Carbonell i la Sra. Jessica 
Llácer, per desenvolupar una App per a identificar comportaments sexistes 
i prevenir la violència de gènere entre adolescents, implementat en centres 
educatius de localitats com Utiel, Requena, Canals, Villar del Arzobispo, 
Manises, Massamagrell, Foios, Alzira, Xàtiva, Paterna, Burjassot, Mislata o 
València. 
 
. Les guanyadores de la tercera edició dels Premis Olga Quiñones: 
 . Per la tesi doctoral: la Sra. Andrea Fernández Monleón.  
 . Per l’accèsit per la tesi doctoral: el Sr. Enrique Bengochea Tirado. 
 . Pel treball fi de màster: la Sra. Mª Nina Navajas Pertegas. 
 . Pel treball fi de grau: la Sra. Elisa Simó Soler.  
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. La Universitat de València, per descobrir per primera vegada el primer 
retrat d’una dona al Paranimf de l’edifici La Nau, la professora Olimpia 
Arozena (La Laguna, Tenerife, 19/7/1902 Valencia, 1/12/1971) es va 
llicenciar en Filosofia i Lletres, el 28 de novembre de 1929 amb premi 
extraordinari. Va ser una de les primeres professores de la Universitat a la 
Facultat de Filosofia i Lletres, en la secció d’Història (obra realitzada per la 
pintora valenciana Sra. Susana Roig Hervás). 
 
. Dra. Adela Cortina Orts, catedràtica del departament de Filosofia, per ser 
investida com a Doctora Honoris Causa, per la Universitat de Lleida.  
 
. Sr. Adolf Beltrán, periodista i escriptor i la ruta de senderisme cultural El 
Camí, per ser guardonats amb el divuitè premi Vicent Ventura de la 
Universitat de València, lliurament previst per al 25 d’abril. 
 
. La Dra. Neus Campillo Iborra, professora emèrita del departament de 
Filosofia, per rebre el premi de Les Corts de les Dones, de les Corts 
Valencianes.  
 
. L’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, per l’èxit de la gira 
de concerts d’intercanvi amb les orquestres de la Universitat de Barcelona 
i de la Universitat Rovira Virgili de Tarragona, en el marc de la xarxa 
SINERGIA. 
 
. El Dr. Josep Lluís Barona Vilar, catedràtic del departament d’Història de la 
Ciència i la Documentació, per ser elegit membre numerari de l’Institut 
d’Estudis Catalans.  
 
. La Sra. Núria Domingo Roig, estudianta del grau de Dret, per guanyar el 
iPad mini del sorteig entre els i les estudiants que han contestat a 
l’enquesta d’opinió i satisfacció amb el Servei de Biblioteques i 
Documentació.  
 
. El grup d’investigadors de les universitats d’Almeria i València i el nostre 
conservador del Jardí Botànic, Sr. Jaime Güemes Heras, per descriure i 
donar a conèixer un nou gènere de plantes vasculars, la qual cosa suposa 
un dels descobriments més notables dels últims anys en la flora espanyola, 
article científic generat que ha aparegut en l’ùltim número de Phytotaxa, 
prestigiosa revista internacional especialitzada en la descripció d’espècies 
noves.  
 
. El Sr. Andrea Bombi, que ha estat elegit per formar part de la directiva de 
la Societat Internacional de Musicologia. 
 
En l’apartat d’actes i reunions, han tingut lloc les següents: 
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. Comissió Assessora del Pla Estratègic. 

. Reunió amb l’Ajuntament de València per signar l’ampliació del Jardí 
Botànic. 
. Inauguració juntament amb el president de la Diputació de València, Sr. 
Jorge Rodríguez Gramage, de la cinquena edició de la Trobada Cultural 
entre les Terres dels Alforins i la Universitat de València, enguany la 
temàtica va girar entorn del paisatge, el turisme i la innovació, a l’Aula 
Magna Centre Cultural La Nau.  
. Concentració de cinc minuts pel dia Internacional de la Dona. 
. Vaga general educativa.  
. Acte de lliurament de la medalla de la Universitat de València a la filòsofa 
Dra. Celia Amorós Puente, al Paranimf. 
. Assistència a l’Homenatge a les víctimes del fatídic accident de Freginals, 
on van perdre la vida tretze estudiants Erasmus, a través del delegat del 
rector per a estudiants, Sr. Jordi Caparrós. 
. Assistència a la Jornada Càtedra Institucional EVES-GLAXOSMITHKLINE 
amb el títol La incorporació de nous medicaments al SNS: innovació, 
accessibilitat i sostenibilitat, a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i 
Odontologia.  
. La sisena carrera Universitat de València, celebrada el passat diumenge 
s’integra en el circuit de carreres populars de la Comunitat Valenciana i hi 
han participat més de 8.000 persones.  
. Assistència a la reunió col·loqui sobre la presentació del llibre La 
Sucesión de los ricos, dels professors Antonio Ariño i Joan Romero, 
organitzada pel Club Jaume I.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PAS llegeix un escrit, que s’adjunta com a 
annex I a aquesta acta, per demanar negociació respecte de la carrera 
professional del PAS, la darrera sentència de la Generalitat Valenciana que 
admet el dret del personal interí a la carrera professional, sobre la 
devolució dels drets perduts segons l’acord de condicions del treball de 
2008-2011, i sobre l’acord del Claustre sobre reducció de la jornada de 
PAS, a partir dels 60 anys. 
 
El rector pren nota d’aquesta intervenció. 
 
Punt 3. Nomenament, si escau, de membres vocals de la Comissió de 
Garanties 
 
El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de 
la Universitat de València. Afegeix quina és la composició d’aquesta 
Comissió. 
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, que obté el resultat següent: 
 
. Maria del Carmen Carda Batalla. 31 vots a favor, 3 vots en blanc.  
. Alfredo Pérez Boullosa. 33 vots a favor, 1 vot en blanc.  
. Paula Sala Ivars. 31 vots a favor, 3 vots en blanc. 
. Consolación Adame Sáchez. 31 vots a favor, 3 vots en blanc.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 44/2017. “Nomenar els membres de la comunitat 
universitària que tot seguit s’esmenten, per formar part 
de la Comissió de Garanties, com a vocals: 

 A proposta de la Comissió de Professorat: 
. Maria del Carmen Carda Batalla. 
. Alfredo Pérez Boullosa 
A proposta de l’Assemblea General d’Estudiants: 
. Paula Sala Ivars 
A proposta de les seccions sindicals: 
. Consolación Adame Sánchez.” 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, d’oferta d’estudis de grau i de màster del curs 
acadèmic 2017/2018. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Afegeix que en aquest curs no s’hi 
han presentat quasi incidències, la qual cosa significa una gran satisfacció i 
les modificacions d’OCA han arribat pràcticament durant tot el curs i això 
genera molts trastorns. Demana a les CAT que quan s’aprove aquesta 
oferta, la revisen amb molta cura, per veure si hi ha alguna errada i es lliure 
el més prompte possible al Servei de PDI perquè al mes d’abril es puga 
tancar l’OCA i s’aproven els criteris de necessitats conjunturals de plantilla. 
En funció d’això, s’assignaran les places per cobrir el dèficit docent. Indica 
que és molt important que aquestes places s’ajusten a les necessitats de 
l’OCA. La idea és que les contractacions estiguen resoltes a 1 de setembre 
i, per això, cal una OCA estable al mes de maig.  
 
Agraeix la Comissió de Política Lingüística i al seu director la seua 
implicació en la revisió de l’OCA. Indica que, en aquests moments, l’oferta 
de grau i de màster s’ha anat ajustant i consensuant, amb algunes 
modificacions que s’han centrat en mantenir agrupacions d’horaris, 
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respectant subgrups en àrees de coneixement amb superàvit; en mantenir 
optatives en itineraris perquè la seua supressió incidiria en que alguns 
estudiants no pogueren acabar l’itinerari i el mateix passa amb alguns 
minors de Filologia. S’ha atès la demanda d’Erasmus i la demanda de 
docència en anglès. 
 
La Comissió de Professorat ha aprovat per unanimitat, l’oferta acadèmica 
informada per la Comissió de Política Lingüística amb una incidència: en el 
grau de Filosofia, l’assignatura de Filosofia del Llenguatge I, es manté el 
subgrup, atès el superàvit que hi ha, i en Filosofia Política i Social II, que té 
dèficit, és inviable mantenir el segon grup, tret que es trasllade les hores 
de docència a altra àrea amb superàvit o bé, l’àrea de Filosofia Moral que 
imparteix docència en l’assignatura de formació més bàsica, donat el 
dèficit docent estructural que té aquesta àrea de coneixement.  
 
Quant a l’oferta de màsters, es manté el màster en Enginyeria en 
Telecomunicació, que té caràcter professionalitzant, sempre que no 
comporte augment de professorat. Respecte al màster en Teledetecció, es 
manté l’oferta, condicionada a que no comporte més professorat i que la 
docència recaiga en àrees de coneixement amb superàvit.  
 
Pel que fa a la docència en valencià, segons l’informe del SPL, s’ha passat, 
respecte de l’any anterior, del 31% al 39’9%. Algunes titulacions haurien 
de fer modificacions, encara que no massa importants, per incrementar la 
seua docència en valencià, com Enginyeria Telemàtica i Òptica i 
Optometria, que ja han lliurat la seua proposta, i Ciències Gastronòmiques. 
Resta pendent el grau de Medicina i el grau de Fisioteràpia, que tenen 
mínimes modificacions que fer.  
 
Finalment, demana informe favorable per poder fer la revisió de plantilla 
que s’haurà de sotmetre al Consell de Govern.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació dóna les gràcies 
a la vicerectora per la solució proposada en l’assignatura de Filosofia 
Política i Social.  
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia felicita la vicerectora per la confecció 
de l’OCA i a la Comissió de Política Lingüística per les seues 
recomanacions. Matisa la intervenció de la vicerectora, ja que l’acord de la 
Comissió de Professorat no va ser per unanimitat, sinó que hi hagué una 
abstenció de la Facultat de Fisioteràpia perquè suposava la pèrdua d’un 
màster que no va arribar al nombre de matriculats exigits. Li consta que 
aquest màster va ser defès per la seua directora en tots els àmbits 
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possibles. Finalment, indica que la Facultat està estudiant diferents 
opcions per millorar la docència en valencià.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria agraeix el treball que 
s’ha fet i demana disculpes pels errors comesos. Agraeix al vicerector 
d’Estudis de Postgrau i a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, 
Professorat i Sostenibilitat la seua consideració en el tractament del 
màster d’Enginyeria de Telecomunicació.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (38 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 45/2017.  
“ 1. Aprovar l’oferta de grau de la Universitat de 
València, corresponent al curs 2017/2018, que s’adjunta 
com a annex, informada pel Servei de Política Lingüística, 
condicionada a que les titulacions que no compleixen els 
criteris de l’oferta en valencià, presenten una proposta 
ajustada als mateixos per a la seua aprovació en el pròxim 
o en el Consell de govern del mes d’abril. 
Quant al grau de Filosofia, en relació amb l’assignatura de 
Filosofia del Llenguatge I, es manté un subgrup, donat el 
superàvit dels recursos de l’àrea. Quant a l’assigntura de 
Filosofia Política i Social II, donat el dèficit que presenta 
l’àea, es dona de baixa un subgrup, tret que aquesta 
trasllade les mateixes hores de docència a una altra àrea 
de coneixement amb superàvit. 
 
2. Delegar en la Vicerectora d’Ordenació Acadèmica, 
Professorat i Sostenibilitat les modificacions posteriors, de 
les quals informarà al Consell de Govern. 
 
3. Aprovar l’oferta de màster de la Universitat de 
València, corresponent al curs 2017/2018, que s’adjunta 
com a annex, en els termes aprovats per la Comissió 
d’Estudis de Postgrau, mantenint el màster en Enginyeria 
de Telecomunicació pel seu caràcter professionalitzant i 
sempre que no comporte contractació de professorat.  
També es manté l’oferta del màster en Teledetecció, 
condicionada a que no comporte contractació de 
professorat i a que la docència recaiga en les àrees de 
coneixement amb superàvit. 
 
4. Delegar en la Vicerectora d’Ordenació Acadèmica, 
Professorat i Sostenibilitat les modificacions posteriors, de 
les quals informarà al Consell de Govern.” Annex II. 
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Punt 5. Aprovació, si escau, del document Criteris de reconeixement 
integral de la dedicació del PDI de la Universitat de València.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Igualment, fa menció a l’acord del 
Claustre del 23 de juliol de 2015 sobre l’establiment del nombre màxim 
d’hores de docència, on es redueixen de 290 hores a 240. Per tal de 
complir amb aquest acord, s’ha treballat el document que es presenta i 
s’ha fet la negociació sindical.  
 
Indica que la Comissió de Professorat ha treballat en dues reunions (el 27 
de febrer i el 22 de març) i en la darrera es va informar favorablement per 
23 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. Demana disculpes pels canvis 
d’última hora en la documentació, però considera que eren necessaris, ja 
que en el darrer document queden reflectits els objectius bàsics i les 
necessitats de contractació, gestió, transferència, investigació, i docència.  
 
El document s’ha treballat durant dos anys, per revisar el que es fa en 
altres universitats i la situació de la nostra plantilla.  
 
Per tal d’evitar perspicàcies i pors, en el procediment es veu que l’aplicació 
dels criteris tindrà com a objectiu revisar la validesa dels paràmetres, a 
partir dels desequilibris entre les dedicacions del professorat en les àrees, 
categories, antiguitat, edat, gènere, ... Resalta l’existència de la comissió 
de seguiment, on estaran representats les branques de coneixement, la 
Junta de PDi i el Comité d’Empresa. S’hauran de fer propostes que valorarà 
la Comissió de Professorat i sotmetrà a negociació sindical i acord del 
Consell de Govern.  
 
Aquest procés ens donarà una informació més exacta de la plantilla de la 
nostra Universitat i es podrà dissenyar millor la política mitjançant la 
informació que tenim.  
 
L’altre document que es presenta és un acord sobre la docència del PDI de 
la Universitat: l’establiment de 270 hores de docència que aniran 
minorant-se fins arribar a les 240 hores. Afegeix que ja està pressupostat.  
 
Agraeix al grup de treball la seua implicació i dedicació per portar ací 
aquests tres documents, i també a la comissió de Professorat, les 
Seccions Sindicals i al president de la Junta de PDI. 
 
Indica que en les reunions de la Mesa Negociadora i de la Comissió de 
Professorat es va manifestar l’interès que hi ha i que el fet de passar de 
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290 hores a 270, podria tenir un impacte important de contractacions en 
algunes àrees de coneixement i en altres podria ser a cost zero. Això 
demostra la necessitat de la inclusió en el pressupost i la necessitat de ser 
molt cautelosos amb les contractacions, en una situació on és previsible 
que la taxa de reposició no s’elimine. 
 
Opina que tots hem de ser responsables i coresponsables dels acords que 
prenem i ser conscients que no es pot anar més enllà. Finalment agraeix el 
treball a totes les persones implicades en aquest assumpte i demana 
l’aprovació.  
 
S’obre un torn de paraules.  
 
Antonio Iradi indica que ha comunicat aquest assumpte als directors i 
directores de campus i tots coincideixen que no hi ha hagut suficient 
temps per estudiar el document i que se’ls hauria d’haver lliurat un pre-
document. Llegeix els escrits del director del departament d’Història de 
l’Art i de la directora del departament de Filologia Espanyola i el director 
del departament de Filologia Anglesa i Alemanya, que s’adjunten com a 
annex II I a aquesta acta. 
 
Francisco Alonso opina que aquesta proposta té un dèficit que prové de 
les fonts que alimentaran aquests càlculs, concretament en la memòria 
d’investigació i l’aplicació.  Per exemple, no està contemplada la dedicació 
del professorat en el desenvolupament de treballs que, malauradament, no 
s’aproven. A més, com no es va a demanar informació complementària, 
aquestes qüestions no es poden al·legar.  
 
Anuncia que donarà suport a la proposta en base a la creació de la 
Comissió de seguiment, ja que entén que aquesta Comissió avaluarà 
aquests dèficits i es podran suavitzar. Sol·licita alguna estructura perquè 
els comentaris que els instituts universitaris consideren oportú fer arriben 
a la Comissió de seguiment.  
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia demana que es tinguen en 
consideració les tasques dels comitès de qualitat dels centres així com les 
tasques que desenvolupen els comitès d’experimentació. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials opina que els documents que es 
presenten són positius, però planteja una reflexió: el document intenta 
desfer lentament l’entramat de segmentació que va crear el decret Wert i 
suposa un canvi cultural sobre la importància de la docència, ja que aquest 
decret considerava la docència com a una activitat secundària i tot al 
contrari, opina que és una activitat central. També posa en un lloc 
significatiu el fet de l’empitjorament de la situació del PDI en els darrers 
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anys. Opina que no sols és un instrument d’anàlisi integral de la plantilla, 
sinó també un instrument d’anàlisi revisable. La Comissió de seguiment 
haurà d’estar oberta a la participació del conjunt de membres de la 
Universitat i demana a la vicerectora facilitar l’arribada dels anàlisis perquè 
es puguen prendre decisions, d’acord amb la realitat i no en base a 
suposicions prèvies.  
 
El president de la Junta de PDI indica que el document ha anat 
evolucionant i millorant. És important que s’haja introduït el procediment i 
l’acord. Finalment, subratlla la importància del reconeixement de la 
docència.  
 
Paula Sala demana, com a coordinadora de l’AGE, que es tinga en compte 
la formació en matèria d’innovació de docència i opina que s’hauria de 
reflectir en el document. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que en el 
marc del decret Wert, la docència està mal vista, però en l’altre extrem, 
està l’opinió pública i per això, és convenient retre comptes a la societat i 
explicar d’on ixen les hores i exposar el marc jurídic. Per tant, s’ha partit 
d’un marc teòric i s’han fet simulacions amb un marge d’error del 10% i 
s’ha comprovat que un terç del professorat compleix amb la dedicació; un 
altre terç no arriba i l’altre terç es passa. Les xifres no són aleatòries, 
tenen una justificació i s’atenen a la realitat de la Universitat de València, 
que no és senzilla. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat dóna les 
gràcies als intervinents. Indica que a la comissió de Professorat estan 
representats tots els centres i li consta que es va traslladar informació als 
departaments. Pel que fa al reconeixement d’activitats de gestió, una 
qüestió són els càrrecs acadèmics, amb reducció docent amb algunes 
activitats d’investigació, que es reflecteix en el document i altra qüestió 
són les fonts d’alimentació. Som conscients que es fan activitats que no 
estan reflectides (per això anem al GREC), en un moment que també es va 
a implantar el document Docentia. Es tracta d’alleugerar el procediment. 
És un inici on es recollirà la informació que està disponible. Opina que la 
comissió de seguiment és important i es facilitarà l’arribada de dades per 
tal d’analitzar-les i fer aportacions. Demana la col·laboració de tots.  
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
Francisco Alonso proposa que es revaluen els registres que tenim, ja que 
cada vegada s’utilitzen per a més coses. Afegeix que treballem més del 
que legalment cal i és important que, d’alguna manera, es constaten les 
tasques que s’estan fent. 
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 26 
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 46/2017. “Aprovar el document Criteris de 
reconeixement integral de la dedicació del PDI de la 
Universitat de València, així com el procediment per a 
aplicar i desenvolupar el marc d’aquest reconeixement 
integral i l’acord sobre la dedicació docent presencial 
màxima del PDI de la Universitat de València, que 
s’adjunten com a annex.” Annex IV. 

 
Punt 6. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 47/2017. “Concedir venia docendi al professorat següent, per 
impartir docència al centre adscrit Florida Universitària: 
 

Professorat Assignatures 
Mª Adela Codoñer Nácher Formació Literària a l’aula d’Educació 

Infantil (Grau d’Educació Infantil 
José Javier Verdugo Perona Complements de Formació Especialitat 

Tecnologia (máster professorat 
ensenyament secundària) 
Aprenentatge i Ensenyament 
especialitat tecnologia (màster 
professorat ensenyament secundària) 
Ciències Naturals per a mestres (graus 
en mestre/a en Educació Infantil i en 
mestre/a Educació Primària). 
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Punt 7. Convocatòria del complement autonòmic corresponent a l’any 
2017 i autorització de pagament de bestreta.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 48/2017. “Aprovar la resolució del Rectorat de la 
Universitat de València, per la que es publica la 
convocatòria per a sol·licitar l’assignació de retribució 
addicional, regulada en el decret 174/2002 de 15 d’octubre 
del govern valencià (complement autonòmic), anualitat de 
2017, que s’adjunta com a annex, i autoritzar la Gerència 
al pagament, en concepte de bestreta, amb caràcter 
mensual i a partir de gener de 2017, d’aquestes 
retribucions addicionals al professorat universitari, 
d’acord amb el document que s’adjunta com a annex.” 
Annex V. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de canvi d’àrea de coneixement.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat, 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Afegeix que la proposta té l’informe 
favorable de l’AVAP. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 49/2017. “Aprovar la sol·licitud del professor 
Miguel García Pineda, de canvi d’adscripció de l’àrea de 
coneixement d’Arquitectura i Tecnologia dels 
Computadors a l’àrea d’Enginyeria Telemàtica.” 

 
Punt 9. Informe sobre el Pla d’Ordenació Docent del curs acadèmic 
2016/2017. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
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Virtual de la Universitat de València. Indica que l’estabilitat de l’OCA ens 
condueix a una millor distribució del POD i cal fer una revisió al desembre. 
Demana la seua aprovació.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que el POD és un document viu que 
s’utilitza per a detectar els desequilibris per tal que els departaments 
puguen corregir-los o es comprometan a fer-lo, i per això, no té sentit 
aprovar mesures correctores al mes de març. 
 
Amadeo Fuenmayor indica que la Comissió de Professorat es va reunir en 
desembre i va fer balanç dels desequilibris, i aquests es van comunicar als 
departaments al mes de gener, però la situació del departament ja havia 
canviat per a eixa data. Proposa que s’acurten els terminis.  
 
Antoni Iradi opina que és difícil tenir enllestit el POD per al mes de 
desembre, ja que es configura amb els treballs de fi de màster que no 
poden incloure’s fins al mes de febrer.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat indica 
que s’han d’avançar les tasques de màster i la seua matrícula perquè les 
places per incidències per atendre la docència s’han de conèixer en maig o 
juny. Insisteix en la importància de fer la revisió del POD en el mes de 
desembre.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 50/2017. “Fer seu l’informe de la Comissió de 
Professorat del 22 de març de 2017, sobre la revisió de 
desequilibris del pla d’ordenació docent dels 
departaments de la Universitat de València,  corresponent 
al curs acadèmic 2016/2017, que s’adjunta com a annex, 
condicionat a que els departaments amb desequilibris 
ajusten la distribució de la docència, abans de la 
finalització del curs acadèmic.” Annex VI. 

 
Punt 10. Modificació, si escau, del Pla de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Afegeix que es tracta de 
modificacions al pla anterior. Les millores proposades s’ajusten a la 
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legalitat vigent i les incorporacions se centren en el tema de 
responsabilitat i la seua assignació.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 51/2017. “Modificar el Pla de Prevenció de 
Riscos Laborals de la Universitat de València, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex VII. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de la rectificació d’errades en el barem per a 
la selecció de professorat contractat doctor de la Facultat d’Infermeria i 
Podologia.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Es tracta d’una correcció d’errors per 
tal de substituir la paraula “mínim” per “màxim”, en l’apartat 1.4. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 52/2017. “Aprovar la rectificació d’errors en el 
barem per a la selecció de professorat contractat doctor de 
la Facultat d’Infermeria i Podologia, aprovat per acord 
del Consell de Govern 92/20015 de 26 de maig, 
concretament, en l’apartat 1.4 de Formació Docent i 
Docència No Universitària,  per tal de canviar l’expressió 
“mínim 5 punts”, per “màxim 5 punts”, d’acord amb el 
barem que s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient per a l’elaboració del 
nou títol de graduat/da en Ciència de Dades, per la Universitat de València 
i nomenament de la Comissió d’Elaboració del Pla d’Estudis (CEPE). 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Indica que, en la seua opinió, la Universitat ha estat molt 
prudent a l’hora de posar en marxa noves titulacions de grau, però, com a 
universitat pública, és la nostra responsabilitat atendre a la demanda de 
professionalització que es detecta en la societat i el grau de Ciència de 
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Dades és una eina molt important en àrees com màrqueting, salut, 
sociologia, etc.. 
 
La Universitat de València compta amb totes les condicions per a ofertar 
un bon grau en Ciència de Dades, que ha de ser multidisciplinar i proposa 
iniciar el procés d’elaboració del pla d’estudis. El primer pas és nomenar la 
CEPE que, d’acord amb la nostra normativa, ha de ser presidida pel degà o 
degana, o persona en qui delegue, del Centre on s’adscriu la titulació. Es 
proposa adscriure el grau en Ciència de Dades a l’ETSE. A les propostes de 
membres de la CEPE que s’han fet des de l’ETSE, la Facultat de Ciències 
Matemàtiques i la Facultat d’Economia, i que són a la documentació, 
afegeix la proposta de la Facultat de Dret per incorporar al professor 
Javier Plaza Penades. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Marisa Ciscar afegeix que també seria important iniciar la implantació del 
grau de Veterinària que no s’ofereix en cap universitat pública valenciana. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 53/2017. “Aprovar l’inici de l’expedient per a 
l’elaboració del nou títol de graduat/da en Ciència de 
Dades, per la Universitat de València, adscrit a l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria i el nomenament de la 
Comissió d’Elaboració del Pla d’Estudis (CEPE), la 
composició de la qual és la següent: 
 
President: Francisco Grimaldo Moreno. Dpt. Informàtica 
PDI: Esther De Ves Cuenca. Dpt. Informàtica 
PDI: Carmen Armero Cervera. Dpt. Estadística i 
Investigació Operativa.  
PDI: Vicente Liern Carrión. Dpt. Matemàtica per a 
l’Economia i l’Empresa.  
PDI: Emilio Soria Olivas. Dpt. Electrònica. 
PDI: Javier Plaza Penadés. Dpt. Dret Civil. 
PAS: Joana Beta Muñoz. 
Estudiant: Julián Ballesteros García.” 
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Punt 13. Inici, si escau, de l’expedient d’extinció del pla d’estudis de 
màster universitari en Neurociència Cognitiva i Necessitats Específiques de 
Suport Educatiu, organitzat conjuntament per la Universitat de La Laguna i 
la Universitat de València.  
 
El vicerector d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Indica que la Universitat de La Laguna és la coordinadora i malgrat que és 
un màster amb demanda, es jubila la directora i s’ha d’extingir.  
 
El departament responsable de Psicologia de l’Educació i la CCA del màster 
es van reunir i decidiren que s’haurà de reformular un nou màster. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 54/2017. “Aprovar l’inici de l’expedient 
d’extinció del pla d’estudis de màster interuniversitari en 
Neurociència Cognitiva i Necessitats Específiques de 
Suport Educatiu, organitzat conjuntament per la 
Universitat de La Laguna i la Universitat de València.” 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, del reglament de règim intern del Jardí 
Botànic.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que compta amb informe dels Serveis Jurídics i de la 
comissió d’Estatuts.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licitud.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 55/2017. “Aprovar el reglament de règim intern 
del Jardí Botànic de la Universitat de València, que 
s’adjunta com a annex.” Annex IX. 

 
Punt 15. Modificació, si escau, del reglament de règim intern del 
departament d’Informàtica. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Compta amb 
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informe de la Comissió d’Estatuts i dels Serveis Jurídics. Tots els 
suggeriments són de caràcter tècnic i d’ajust al reglament marc. Tots els 
canvis ja s’han incorporat al text que s’adjunta.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 56/2017. “Modificar el reglament de règim intern 
del departament d’Informàtica de la Universitat de 
València, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
X. 

Punt 16. Obertura del procediment per a l’adhesió a la iniciativa europea 
Human Resources Strategy for Researchers. 
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Indica que el 5 d’abril, el rector va signar una carta de compromís 
per posar en marxa el segell de contractació. Ara, es tracta de formalitzar 
el suport a aquesta estratègia. Anuncia que es farà una consulta a la 
comunitat universitària, mitjançant el formulari que hi és a la 
documentació, que es posarà a informació pública. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 57/2017. “Aprovar l’obertura del procediment 
per a l’adhesió a la iniciativa europea Human Resources 
Strategy for Researchers i obrir un període de 15 dies 
d’exposició pública”.  Annex XI. 

 
Punt 17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de col·la 
boració.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica, el vicerector 
d’Internacionalització i Cooperació i el vicerector de Participació i Projecció 
Territorial 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: 
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ACGUV 58/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Segorbe i la 
Universitat de València. Estudi General, per al 
desenvolupament de l’estudi Elaboració d’una Versió 
Curta del Wais-IV, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 59/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Astrexperiencia i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XIII. 
 
ACGUV 60/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Secretaría de Estado de Presupuestos 
y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la 
Secretaría de Estado de Economia y Apoyo a la Empresa del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la 
Fundación Rafael del Pino, el Banco de Bilbao Vizcaya, 
Argentaria i la Universitat de València. Estudi General, 
per al desenvolupament conjunt del projecte 
d’investigació “Modelización Macroeconómica y Políticas 
Públicas”, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XIV. 
 
ACGUV 61/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el Instituto Técnico Agronómico 
Provincial, S.A.U i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XV. 
 
ACGUV 62/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat Complutense de Madrid 
i la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 
 
ACGUV 63/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració marc entre la Universitat Estatal de 
Bielorrusia de Informàtica i Radioelectrònica i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 
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ACGUV 64/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Escuela de Administración 
de Negocios EAN (Colombia) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XVIII. 
 
ACGUV 65/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de 
la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social i 
Participació i Cooperació i la Universitat de València. 
Estudi General,  per a la creació i funcionament de la 
Càtedra de Govern Obert, Participació i Open Data, 
durant l’exercici 2017, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XIX. 
 
ACGUV 66/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de 
la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball i la Universitat de València. Estudi 
General,  per a la contribuir en la creació i funcionament 
de la Càtedra d’Empresa i Humanisme, durant l’exercici 
2017, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XX. 
 
ACGUV 67/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de 
la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comer i Treball i la Universitat de València. Estudi 
General,  per a la contribuir en la creació i funcionament 
de la Càtedra d’Economia del Bé Comú, durant l’exercici 
2017, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXI. 
 
ACGUV 68/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a 
través de la Conselleria de Justícia, Administració 
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, 
la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I de 
Castelló i la Universitat de València. Estudi General,  per 
a la creació de la Càtedra Interuniversitaria de Memòria 
Democràtica de la Comunitat Valenciana, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXII. 
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ACGUV 69/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Coordinadora en Defensa de 
los Bosques del Túria i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XXIII. 
 
ACGUV 70/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Mancomunitat de 
Municipis de La Safor i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XXIV. 
 
ACGUV 71/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Agència Valenciana de Turisme i la 
Universitat de València. Estudi General, per al foment de 
la investigació i innovació en el sector turístic valencià, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXV. 

 
Punt 18. Aprovació, si escau, del Pla d’Increment i Millora de la Docència 
en Anglès de la Universitat de València.  
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que aquest Pla s’ha treballat de forma conjunta amb el 
Vicerectorat d’Estudis de Grau i Política Lingüística.  
 
Indica que es presenta un pla pilot, de caràcter voluntari, amb l’objectiu de 
formar al PDI; es tracta de veure quina és la situació, per tal de millorar 
l’acreditació i s’enquadra amb diferents àmbits. En el sentit de posar-lo en 
marxa, no és un pla ambiciós, ja que més bé tracta de coordinar i millorar 
la internacionalització. Ha estat informat favorablement per la Comissió de 
Llengües. Es comença per un pla de formació i acreditació, voluntaris, i en 
altres sessions, s’haurà de negociar la formació del PDI. Ara es tracta 
d’analitzar. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia felicita als vicerectors 
involucrats i a la professora Elvira Montañés que l’ha elaborat. Opina que 
és un pla complexe i desmanegat, en el que troba a faltar: 
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. una referència al Pla ARA de la Conselleria 

. Altres agents involucrats. Hi ha molts serveis, però no els departaments i 
les facultats s’anomenen de passada.  
. Tampoc no es fa referència al PAS, que és fonamental.  
Opina que el problema del pla és l’envelliment del professorat i que són els 
professors i professores més joves els que imparteixen classes en castellà, 
valencià i anglès i no es reconeix. Si aquest pla ix endavant, serà per 
l’interès del professorat, format per éssers humans, que es mouen per 
instints primaris, com son: rebre més sou, menys treball, ... i als que cal 
incentivar.  
 
Pau Fayos indica que actualment aquest pla està vinculat més al castellà i 
es deixa de costat al valencià. 
 
El president de la Junta de PAS demana que les places es perfilen 
lingüísticament i recorda que hi ha un complement per idioma que en 
aquesta Universitat no es cobra.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que tant 
aquest assumpte com el següent de l’ordre del dia estan dins del marc de 
la directiva europea i dins del pla d’estudis de la Universitat de València. 
Per tant, entrem en l’estratègia d’internacionalització. Aquest pla no se 
solapa amb el de les altres llengües. Anuncia que en un futur, hi haurà un 
pla de multilingüisme. No es tracta d’un pla de formació reglada, d’obligat 
compliment, sinó d’un pla pilot, totalment voluntari.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials suposa que es tracta d’aprovar 
un pla d’acció. Coincideix amb el degà de la Facultat de Medicina i 
Odontologia que és un pla farragós i també hi ha una oferta formativa de 
professorat. Voldria saber si els centres han de manifestar el seu interès i 
si les accions a mitjan termini s’inclouen en la fase d’aprovació.  
 
Francisco Alonso dóna suport a la intervenció del vicerector, el felicita i 
manifesta la seua predisposició cap a aquesta iniciativa.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació agraeix les intervencions 
que s’han fet. Indica que la internacionalització de la Universitat de 
València és un objectiu fonamental, s’ha de perseguir com a estratègia i 
afecta a tota la comunitat universitària. És el motiu de fer aquesta 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 28 DE MARÇ DE 2017. 
 

-25- 

proposta. Contesta al degà de la Facultat de Medicina i Odontologia que el 
pla s’ajusta al programa ARA i que els plans de formació de PAS, accions 
de formació permanent, traducció i altres no resten demarcats. Posa en 
relleu que aquestes accions han de ser coordinades per aconseguir la 
internacionalització. Més endavant es plantejaran accions vinculades als 
estudiants i al PAS, tot atenent els incentius que calguen. 
 
Insisteix que és molt important incrementar la docència en anglès i que el 
PAS treballe en els seus llocs. Si el text és farragós, és corregirà. Opina 
que és un pla respectuós amb el pla d’increment de docència en valencià. 
En un moment posterior, es determinarà l’estructura, però primer, cal fer 
la tasca de coordinació. Pel que fa a la selecció del professorat, es 
demanarà increment pressupostari, però primer, cal veure els professors 
que ja hi són i els centres. L’objectiu és aconseguir una docència de 
qualitat i desprès ja es tractarà d’incrementar-la. Finalment, demana 
l’aprovació del pla. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 37 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 72/2017. “Aprovar el Pla d’Increment i Millora 
de la Docència en Anglès, que s’adjunta com a annex.” 
Annex XXVI. 

 
Punt 19. Aprovació, si escau, del programa de cursos internacionals de la 
Universitat de València.  
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que aquest programa, igual que en l’anterior punt, s’ha 
treballat de forma conjunta amb el Vicerectorat d’Estudis de Grau i Política 
Lingüística. Indica que és un programa de cursos internacionals per a 
llançar una iniciativa vinculada a generar docència, no reglada, per a 
estudiants estrangers, generalment en castellà, encara que pot ser en 
altres idiomes. Es tracta de crear una estructura, com estan fent altres 
universitats, com la de Salamanca o Barcelona. Estarà visat per la Comissió 
de Llengües i per la Comissió de Relacions Internacionals i encapçalat per 
Carlos Padilla. Pot servir com a eina d’internacionalització i de coordinació 
amb altres iniciatives.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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Francisco Alonso fa extensiva la seua intervenció del punt anterior en 
aquest tema. Demana consideració per a aquesta idea i el seu 
desenvolupament. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació agraeix la 
confiança dels vicerectors implicats. Porta vint anys ofertant cursos 
d’espanyol per a universitats amb les que tenim conveni. Ara es proposa 
ampliar l’oferta a altres àrees de coneixement i altres mercats. És 
important emmarcar la gestió d’aquests cursos, que la farà el Centre 
d’Idiomes. A partir d’ara, les actuacions consistiran en actualitzar l’oferta 
en centres i campus des de la web. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (38 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 73/2017. “Aprovar el programa de cursos 
internacionals de la Universitat de València, d’acord amb 
el document marc que s’adjunta com a annex.” Annex 
XXVII. 

 
Punt 20. Aprovació, si escau, de cessió patrimonial d’espais a la Fundació 
Lluís Alcanyís, per a la Clínica de Psicologia.  
El vicerector d’Economia, Infraestructura i Tecnologies de la Informació 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Indica que al 2010 es va signar un 
conveni marc amb la Fundació Lluís Alcanyís. En aquest contexte, s’ha 
subscrit un conveni específic per fer cessions patrimonials perquè es 
desenvolupen les diferents activitats. En aquest cas, la Facultat de 
Psicologia va aprovar la creació de la Clínica de Psicologia, que 
desenvoluparà la seua activitat en la primera planta de l’ala est de la 
Facultat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Psicologia manifesta la seua satisfacció per 
posar en marxa aquesta clínica que servirà perquè els estudiants facen les 
pràctiques. 
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (35 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 74/2017. “Aprovar la cessió patrimonial dels 
espais situats a la planta primera, ala est de la Facultat de 
Psicologia (Campus Blasco Ibàñez) a la Fundació Lluís 
Alcanyís per ser ocupats per la Clínica de Psicologia, amb 
les condicions establertes al conveni específic regulador de 
la cessió patrimonial de bens i immobles, subscrit entre la 
Fundació Lluís Alcanyís i la Universitat de València, 
l’expedient del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XXVIII. 

 
Punt 21. Torn obert de paraules.  
Francesc Marí llegeix un escrit que s’adjunta com a annex XXIX a aquesta 
acta en contra de la cessió de sol públic del barri del Cabanyal a la 
Universitat Europea (privada). 
 
Pau Fayos pregunta si hi ha alguna informació sobre les taxes acadèmiques 
del proper curs.  
 
Francisco Alonso planteja dues propostes: una sobre l’ajuda a la 
investigació d’estudiants, ja que no s’ha recollit la possibilitat que els 
estudiants investiguen als instituts universitaris d’investigació, sols poden 
fer-lo als departaments i altra, sobre les ajudes a la formació de personal 
investigador amb caràcter predoctoral, ja que per demanar-la, el director 
de la tesi doctoral ha de tenir constituït un grup d’investigació. Per tant, 
sembla que els instituts d’investigació no són grups d’investigació, i opina 
que això és injustificable.  
 
El degà de la Facultat d’Economia fa pública la seua queixa sobre el 
funcionament del Gabinet de Salut en el Campus dels Tarongers. Indica que 
sols en el Campus de Burjassot-Paterna es fan 30 hores setmanals 
d’atenció, mentre que entre els dos campus restants es fan 14 hores. 
Demana un tractament similar per als tres campus universitaris.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica indica que les estructures 
d’investigació són els departaments, les ERIs i els Instituts Universitaris. 
Des del Servei d’Investigació es publiquen tots els grups d’investigació que 
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hi ha. A més a més, des de fa dos o tres anys, en totes les convocatòries 
el requisit és estar inscrit en un grup d’investigació o sol·licitar-lo. 
 
El rector contesta Pau Fayos que no hi ha hagut cap conversació sobre la 
visió que es té de les taxes acadèmiques per al proper curs. L’argument de 
Conselleria per no baixar les taxes és que qualsevol baixada comporta un 
increment de finançament a les universitats i, per tant, inviable. És millor 
concentrar-se en una política de beques. No pot dir si la Conselleria 
continuarà en la mateixa línia, però la universitat continuarà pressionant. 
Afegeix que no vol crear falses expectatives, ja que tenim vertaders 
problemes de finançament i les beques continuen sent mol baixes, 
respecte d’altres països de la Unió Europea.  
 
A continuació, contesta Francesc Marí que, com a Consell de Govern, no 
podem posicionar-nos, perquè això implica el tractament en un punt 
específic de l’ordre del dia, que no s’ha produït. Subscriu pràcticament tot 
el que ha llegit, però és un judici de valor. Es tracta d’una parcel·la de 
14.000 metres quadrats de l’Ajuntament de València. La Universitat 
Europea és una universitat privada amb ànim de lucre. La Universitat de 
València no ix perjudicada directament i no podem perdre de vista la 
legitimitat i legalitat que tenen i que tots hem de respectar. El nostre 
posicionament és de perplexitat i oposició i ja s’ha manifestat 
anteriorment en altres moments i la premsa ho sap. Pren nota i espera 
expectant els passos que es puguen donar al voltant d’aquest assumpte. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
13,00 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
Vist i plau 
El rector 
 
 
Signat: Esteban Morcillo Sánchez. 


