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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 1 de febrer de 2011, a les 9’15 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban 
Morcillo Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a 
continuació, queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de 
la Universitat de València.  
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta 
Mestre Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: Isabel Vázquez 
Navarro 
 
Vicerectora de Comunicació i 
Relacions Institucionals: Silvia 
Barona Vilar.  
 
Vicerectora de Sostenibilitat i 
Infraestructures: Clara Martínez 
Fuentes. 
 
Vicerectora  de Postgrau: Rosa 
Marín Sáez.  
 
Vicerector d’Economia: Máximo 
Ferrando Bolado 
 
Vicerector d’Arts, Cultura i 
Patrimoni: Josep Lluís Sirera 
Turó. 
 
Vicerector d’Investigació i 
Política Científica: Pedro M. 
Carrasco Sorlí. 
 

Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 
Vicerector de Planificació i 
Igualtat: Antonio Ariño Villarroya 
 
Delegat d’Estudiants: Daniel 
González Serisola. 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
Degana Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Mª José Coperias 
Aguilar 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Elena Grau Almero 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Victor Tella 
Muñoz 
 
Directora EU Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Director EU Infermeria I 
Podologia: Julio Jorge Fernández 
Garrido 
 
Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
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Vicedegà Fac. Farmàcia: Juan 
Carlos Moltó Cortés 
 
Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
Degà Fac. Dret. Salvador 
Montesinos Oltra 
 
Degana Fac.  Economia: Trinidad 
Casasús Estellés 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi 
Lerma Montero 
 
Representant departaments: 
Santiago Noguera Puchol 
 
Representant departaments: 
Vicente Liern Carrión 
 
Representant departaments: 
José Enrique Gallach Lazcorreta 
 
Representant Instituts 
universitaris: José Emilio Boscá 
Mares 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María 
José Lorente Carchano 
 
PDI Fac. C. Socials: Ernest Cano 
Cano 
 
PDI Fac.C. Matemàtiques: Lucía 
Sanus Vitoria 
 
PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia 
Salvador Fernández-Montejo 
 

PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 
PDI Fac. Filologia,Traducció i 
Comunicació: María Virginia 
González García 
 
PDI Fac. Dret: José Landete 
Casas. 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Ciències Socials: 
Magdalena López Precioso 
 
Estudiant Fac. Geografia i 
Història: Agustí Zacarés 
Romaguera 
 
Estudiant Fac. Dret: Gabriel 
Salinas Lim 
 
Estudiant Fac. Dret: Paula 
Serrano Caracena 
 
Estudiant Fac. Economia: Marc 
Xelvi Pérez 
 
Estudiant Fac. Economia: Carlos 
Martínez Nuñez 
 
Estudiant Fac. Geografia i 
Història: Domingo Carlos Salazar 
Garcia 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
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PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig 
 
PAS Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac. Psicologia: José Ramos 
López 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Ramón López Martín 
 
Vicedegà Fac. Medicina i 
Odontologia:  Federico Pallardó 
Calatayud 
 

Director EU Magisteri “Ausiàs 
March”: Óscar Barberá Marco 
 
Vicedegà Fac. Física: Walter 
Daniel Furlan 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Vicente Roca Velasco 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco. 
 
President Comité d’Empresa: 
Ricardo Campos Fernández 
 
Absències justificades:  
 
Vicerectora de Relacions 
Internacionals i Cooperació: Olga 
Gil Medrano 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 

 
 

---------------- 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 21 de 
desembre de 2010. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La secretària general presenta algunes modificacions que són 
acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
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ACGUV 1/2011. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 21 de desembre de 2010, amb les modificacions 
següents:  
 
. A la pàgina 3, el paràgraf 1 del punt 2, queda redactat 
aixÏ: El rector comunica que, com que ha passat algun 
temps des que va faltar la vicerectora de Pràctiques 
Externes i Formació Continua, M. Carmen Fortés del 
Valle, s’ha pres la decisió de repartiment sobre les seues 
competències. Al Vicerectorat d’Estudis i Política 
Lingüística, li correspondran la coordinació dels cursos 
d’extensió universitària, de formació extracurricular i 
de la Nau Gran, així com la presidència de la Comissió 
General de Pràctiques i la Comissió d’Extensió 
Universitària; al de Postgrau, la coordinació de 
pràctiques externes de postgraus; al de Planificació i 
Igualtat, l’impuls de les polítiques de empleabilitat i la 
convocatòria i resolució d’ajudes tècniques a estudiants 
amb discapacitat al Vicerectorat d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat. 
 
.  En l’annex de l’acord 263/2010, en l’article 20 en lloc 
de 30 membres del Consell de l’Institut cal posar 40 
membres.” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents:  
 
. Vicente Sanchis-Bayarri Vaillant, professor jubilat de la Facultat de 
Medicina i Odontologia i membre de la Reial Acadèmia de Medicina de 
València. 
. Joaquin Colomer Sala, que fou rector d’aquesta universitat, catedràtic 
jubilat de la Facultat de Medicina i Odontologia (Departament de 
Pediatria), conseller de Sanitat en el Govern de Joan Lerma i Medalla de 
la Universitat de València.  
 
A continuació felicita : 
 
. El professor Jorge Cardona Llorens, que ha sigut elegit membre del 
Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides, és el primer espanyol 
que s’integra en aquest Comitè. 
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. L’investigador de la Universitat de València, Guillermo Minguez 
Espallargasha que ha esta premiat en la categoria d’investigadors Joves, 
per la Reial Acadèmia Sevillana de Ciències. És investigador científic 
“Juan de la Cierva” a l’ICMOL. 
 
. L’Orfeó Universitari que ha estat guardonat amb  la medalla al mèrit en 
les Belles Arts, concedida per la Reial Acadèmia de Belles Artes de Sant 
Carlos.  
 
. El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia, que ha estat nomenat 
coeditor de la Revista Fertility/Sterility, que edita l’American Society for 
Reproductive Medicine i que és la més prestigiosa en aquest assumpte. 
 
. L’OPAL (Observatori d’Insersió Professional i Assessorament Laboral), 
que ha sigut seleccionat per Telescopi Espanya com a “bona pràctica de 
direcció i gestió universitària”.  
 
. El professor Toni Aguilella, de la Facultat de Ciències Biològiques, que 
ha estat premiat amb el guardó Cavanilles, 2011.  
 
. Hem signat, juntament amb la Universitat Politècnica l’acte d’adhesió 
del projecte VLC/Campus a la Xarxa Nacional de Campus d’Excel·lència 
Internacional. 
 
El Consell d’Universitats es va reunir l’11 de gener i va debatre sobre 
l’Estatut del PDI. El Ministeri va presentar un preacord d’estatut que es 
distribuirà pròximament. Van haver-hi reticències, ja que el document no 
reflectia l’equilibri entre docència i investigació. S’hi va dir que els 
terminis per a presentar esmenes i al·legacions no seran indefiinits i que 
si aquest assumpte no es tanca pel juny, serà díficil aprovar l’Estatut del 
PDI en aquesta legislatura. 
 
També es va reunir una comissió de salut per debatre sobre la qüestió de 
la psicologia assistencial. S’hi arrivà a un cert consens perquè hi haja un 
màster professional de 90 crèdits aproximadament. 
 
El 21 de desembre va tenir lloc el Ple del Consell Social. 
 
Indica que les facultats de Física i de Química han estat reconegudes 
com a les millors d’Espanya per la seua excel·lència CHE Excel·lent 
Rànking 2010.  
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A més a més, la tercera edició del curs de la Càtedra Ciutat 2011, titulat 
“Esport, Universitat i Ciutat”, per ser València la ciutat europea de 
l’esport 2001, va començar la setmana passada presidit pel vicerector 
de Participació i Projecció Ciutadana, Dr. Hermosilla, la directora del curs; 
Amparo Cervera i el president delegat del Centre d’Estratègies i 
Desenvolupament de València, el regidor Alfonso Grau.  
 
Informa que en el Consell de Govern del 27 d’octubre es va crear una 
comissió delegada per a elaborar informes tècnics sobre la problemàtica 
del barri del Cabanyal-Canyamelar. En aquest acord es detallen les 
persones que la integren, i també, en el darrer paràgrf diu que s’hi pot 
incorporar qualsevol persona del Consell de Govern que vulga participar-
hi, de manera que la relació queda oberta a l’espera de nous membres 
que estiguen interessats en incorporar-se a aquesta comissió.  
 
A continuació indica que s’han signat els convenis següents:  
 
. Conveni amb l’Associació Espanyola contra el càncer i la Fundació 
Científica d’aquesta associació, per a la realització d’un projecte 
d’investigció oncològica.  
 
. Conveni marc de col·laboració amb Telefònica per a la realització 
d’iniciatives conjuntes.  
 
. Conveni específic amb Telefònica dins del conveni marc de 
col·laboració, per a la creació de la Càtedra Telefònica.  
 
. Conveni de col·laboració amb la Universitat de California.Riverside, per 
dur a terme intercanvis acadèmics i estudiantils entre ambdures 
universitats.  
 
. Amb la Fundació Universitat-Empresa de València, dins del programa de 
cooperació educativa, diversos convenis amb diferents entitats.  
 
Anuncia que el professor Antonio Ariño, tindrà a partir d’ara vot i veu en 
aquest Consell de Govern; que el professor José Luis Canet substituirà 
Antoni Furió com a director del Servei de Publicacions  i que, oficialment, 
ja hi ha seu d’Administració electrònica, ja que s’ha publicat al DOGV i 
també el registre electrònic. Divendres proper es donaran les 
instruccions escaients en la web. 
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Punt 3. Convocatòria d’elecciones d’estudiants claustrals.  
 
El delegat d’Estudiants presenta l’assumpte i proposa el dia 24 de 
novembre de 2011 per fer les eleccions. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha cap sol·licitud.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 2/2011. “Convocar eleccions per a la renovació 
dels estudiants claustrals per al 24 de novembre de 
2011.” 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de calendari acadèmic 2011/2012. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documenació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
Com a novetat desapareix la convocatòria de setembre, ja que hi ha un 
elevat nombre de centres que ho han acceptat i el curs començarà el 13 
de setembre. Aixíi mateix, indica que la comissió d’estudis de grau ha 
informat favorablement el calendari i que s’ha assumit la sol·licitud dels 
estudiants que els exàmens de gener no comencen immediatament 
desprès de les vacances perquè no hi ha temps que anar a les tutories, 
així doncs, els exàmens començaran el 12 de gener. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Agustí Zacarés manifesta la seua indignació perquè, de nou, aquest 
calendari no recull la seua proposta que el dia 25 d’abril es considere dia 
sense classes ni exàmens, encara que sap que no és culpa d’aquest equip 
de govern.  
 
Carlos Martínez recomana que es faça una consulta als estudiants abans 
d’aprovar l’eliminació dels exàmens al setembre.  
 
La degana de la Facultat d’Economia veu díficil que aquest calendari 
encaixe en el seu centre, ja que necessiten tres setmanes per fer els 
exámens i ara es proposa en dues setmanes i dos dies. 
 
El degà de la Facultat de Dret demana que la setmana del 18 al 22 de 
juny es deixe oberta i que decidesquen els centres. Proposa que els 
centres tinguen un marge de decissió.  
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La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que la setmana 
lectiva sense classes era una reivindicació dels estudiants, La majoria de 
les universitats deixa eixa setmana per separar la primera de la segona 
convocatòria. 
 
Respon a la degana de la Facultat d’Economia pel que fa a les setmanes 
d’exàmens, que realment es tracta de dues setmanes i quatre dies, per 
tant, únicament es perd un dia. 
 
A continuació, contesta a Carlos Martínez que hem de ser conscients que 
cal anar cap a aquest model de calendari. Ha meditat les conseqüències i 
les ha consultades, però no ha fet una enquesta. Li sembla que el 
calendari no és dolent per als estudiants.  
 
Finalment respon a Agustí Zacarés que la proposta del 25 d’abril no es 
va acceptar amb l’anterior equip de govern. Proposa fer activitats o que 
siga festa de centre. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
Agusti Zacarés justifica la seua petició en la necessitat de remarcar 
aquesta data.  
 
Marc Xelvi està d’acord amb el degà de la Facultat de Dret i, pel que fa al 
25 d’abril, prefereix que siga festa de centre, ja que activitats ja se’n 
fan.  
 
Gabriel Salinas planteja les seues reticències pel que fa a l’eliminació dels 
exàmens de setembre i està d’acord amb les intervencions dels seus 
companys i del degà de la Facultat de Dret.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística accepta la proposta del 
degà de la Facultat de Dret i la inclusió del dia 25 d’abril com a dia 
recomanat per a festa de centre.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 46 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 3/2011. “Aprovar el calendari acadèmic de la 
Universitat de València.Estudi General, corresponent al 
curs 2011/2012, que s’adjunta com a annex.” Annex I. 
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Punt 5. Concessió, si escau, de premis de fi de carrera. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que acompanya la convocatòria. Afegeix la 
proposta de premis de la Facultat de Dret i indica que tots compleixen la 
normativa.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha cap sol·licitud.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents:  
 

ACGUV 4/2011. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura de les titulacions adscrites a la Facultat de 
Medicina i Odontologia, corresponent al curs acadèmic 
2009/2010, als llicenciats i llicenciades següents:  
 
Llicenciatura de Medicina:  
. Osvaldo Gabriel Pereira Resquin. 
. Nadia Jover Jorge. 
. Silvia Benito Costey. 
. Ester Nuñez Savall. 
. Sara Morais Rubio. 
 
Llicenciatura d’Odontologia: 
 
. Ignacio Domenech Galarza. 
. Marta López Marí.” 

 
ACGUV 5/2011. “Concedir premi extraordinari de 
diplomatura de les titulacions adscrites a l’Escola 
Universitària de Magisteri “Ausiàs March”, 
corresponent al curs acadèmic 2009/2010, als diplomats i 
diplomades següents:  
 
Mestre Educació Infantil: 
. Mercedes Grau Colomer. 
. Aida Castellano Gorrea. 
. Sergio Margaix Duet. 
. Sandra Tortajada Navarro. 
 
Mestre Educació Primària: 
. Mª Luisa García López. 
. Carlos Chova Morant. 
 
Mestre Llengua Estrangera:  
. Elizabeth Ellen Wade. 
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. Maria Lladró Giner. 
 
Mestre Educació Física:  
. Mª Julia Navarrete Valverde. 
. Rubén Barrero Olmo. 
 
Mestre Educació Especial:  
. Andrea Campos Candela.  
. Lara Chiner Montiel. 
 
Mestre Audició i Llenguatge:  
. Susana Giménez Millan. 
. Cruz Quilis Tatay. 
 
Mestre Educació Musical:  
. Desert.” 

 
ACGUV 6/2011. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura de la Facultat de Química, corresponent al 
curs acadèmic 2009/2010, als llicenciats i llicenciada 
següents:  
 
. Daniel Tordera Salvador. 
. Marc Montesinos Magraner. 
. Núria Roda Monsálvez.” 

 
ACGUV 7/2011. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura de la Facultat de Ciències Matemàtiques, 
corresponent al curs acadèmic 2009/2010, al llicenciat 
Enric Cosme Llopez.” 

 
ACGUV 8/2011. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura de les titulacions adscrites a la Facultat de 
Ciències Biològiques, corresponent al curs acadèmic 
2009/2010, als  llicenciats i llicenciades següents:  
 
Llicenciatura Ciències Ambientals(pla 2001): 
.  Samuel Rodríguez Soriano. 
 
Llicenciatura en Bioquímica (Pla 2000):  
. Carles Marco Llorca. 
 
Llicenciatura en Biologia(Pla 2000):  
. Mercé Gomar Alba. 
. Andrea Campos Candela. 
. Maria Flores Tornero. 
. Irene Arroyo Solera.” 

 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.1 DE FEBRER DE  2011 
 

-11- 

ACGUV 9/2011. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura i diplomatura de les titulacions adscrites a 
la Facultat de Geografia i Història, corresponent al curs 
acadèmic 2009/2010, als  llicenciats i llicenciades, i 
diplomada següents:  
 
Llicenciatura de Geografia:  
. Carlos Jovani Gil 
Llicenciatura en Història de l’Art:  
. Pablo Laparra Pérez. 
. Rosalia Miranda Ivars. 
. Maria Elena Gallego Llácer. 
Llicenciatura en Història: 
. Maria Teresa Pérez Villalba 
. Mirella Machancoses López. 
. Javier Esteve Martí. 
. Ester García Moscardó. 
Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació:  
 . Elisa Isabel Riera Guardia.” 

 
ACGUV 10/2011. “Concedir premi extraordinari de 
diplomatura de les titulacions adscrites a l’Escola 
Universitària d’Infermeria i Podologia, corresponent al 
curs acadèmic 2009/2010, a les diplomades següents:  
 
Diplomatura en Infermeria:  
. Elena Santainés Borreda. 
. Vanessa Marqués Solaz. 
. Beatriz Quesada López. 
. Beatriz Huerga Medina. 
. Alba González Timoneda.” 
 
Diplomatura en Podologia: 
. Núria Navalón Sánchez.” 

 
ACGUV 10bis/2011. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura de les titulacions adscrites a la Facultat de 
Dret, corresponent al curs acadèmic 2009/2010, a les 
llicenciades i llicenciats següents:  
 
Llicenciatura en Dret:  
. Mari Carmen Feltrer García 
. María Sánchez Vilanova. 
. Mª de la Encarnación Pardo Campos. 
. Elvira Martínez Gil. 
. Laura Girbes Armengol. 
. María Amparo Soler Cortina. 
. Rocio Palacios López. 
. Maria del Remedio Montes Pons. 
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. Adrián Todolí Signes. 

. Maria Aranzazu Gandía Sellens. 
 
Llicenciatura en Criminologia: 
. Cristina Medina Collado. 
. María Jesús Bustos Quiñones. 
. Ana Cussac Grau. 
. Julia Fernández Porritt 
 
Llicenciatura en Ciències Polítiques i de 
l’Administració: 
. Marta Gutierrez Benet. 
. Rafael Hernández Domingo.” 

 
Punt 6. Modificació, si escau, de plans d’estudi de grau. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Les propostes s’han presentat d’acord amb el protocol aprovat 
pel Consell de Govern en una sessió anterior i tenen informe favorable, 
tret d’una de Fisioteràpia. A més, indica que hi ha un error en el 
certificat, en la titulació d’Optica, que es corregirà. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La directora de l’Escola Universitària de Fisioteràpia indica que la 
proposta informada desfavorablement la va sol·licitar el departament  i 
el centre la va tramitar.  
 
La degana de la Facutat de Geografia i Història pregunta quan elaborarà 
el Servei de Recursos Humans de PDI l’informe per a les propostes que 
falten.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística contesta que si es tracta 
d’errors, s’acceptaran, però per a la resta de modificacions, cal l’informe 
escaient que ja està demanat, però s’ha de fer amb molta cura.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat està d’acord amb la 
vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, ja que cal anar en molta cura i 
estudiar les modificacions que suposen viabilitat, perquè en aquests 
moments no podem assumir canvis.  
 
La directora de l’Escola Universitària de Fisioteràpia demana que també 
es tinguen en compte les situacions complicades dels centres.  
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Se sotmeten a votació les propostes. La votació es fa a mà alçada i per 
43 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 11/2011. “1. Aprovar les modificacions dels 
plans d’estudi de grau de les titulacions que tot seguit 
s’esmenten, d’acord amb la documentació que s’adjunta 
com a annex: 
. Relacions Laborals. 
. Fisioteràpia. 
. Medicina. 
. Farmàcia. 
. Infermeria. 
. Enginyeria Química. 
. Enginyeria Electrònica Industrial 
. Ôptica 
. Odontologia 
 
2. Informar desfavorablement la proposta de 
modificació del nom de dues assignatures del grau de 
Fisioteràpia, ja que es tracta d’assignatures d’una 
matèria bàsica i el nom proposat és molt específic.” 
Annex II. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió universitària.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha cap sol·licitud.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 12/2011. “Aprovar les activitats puntuals 
d’extensió universitària que s’adjunten com a annex.” 
Annex III. 

 
Punt 8. Modificació, si escau, de plans d’estudi de màster i de doctorat.  
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha cap sol·licitud.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
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ACGUV 13/2011. “Aprovar les modificacions del plans 
d’estudi de màster i de doctorat que tot seguit 
s’esmenten, d’acord amb la documentació que  s’adjunta 
com a annex. 
 
. Màster universitari en Markèting i Investigació de 
Mercats. 
. Màster universitari en Continguts i formats 
audiovisuals. 
. Màster universitari en Interculturalitat i Polítiques 
Comunicatives en la societat de la informació.  
. Doctorat en Química. 
. Màster Universitari en Dret de l’Empresa.” Annex IV. 

 
Punt 9. Concessió, si escau, de veniae docendi a professorat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha cap sol·licitud.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 14/2011. “Concedir venia docendi  als 
professors i professores que tot seguit s’esmenten per 
impartir docència en el centre adscrit Florida 
Universitària: 
 

Professors/es Assignatures 
 

Maria Lorena Bisbal 
Ferrer 

Organització de l’Espai 
Escolar. Materials i 
Habilitats Docents. 

José Bondia Balanzá Necessitats Educatives 
Especials(grau en Educació 
Infantil i grau en Mestre 
Educació Primària). 

Abraham Miguel Cerveró 
Carrascosa. 

Llengua estrangera per a 
mestres. 

Juan Vicente Gil Fuentes Didàctica de la Músca de 
l’Educació Primària 

Dolores Muñoz Martínez Llengua espanyola per a 
mestres (grau en Educació 
Infantil i gran en Mestre en 
Educació Primària.” 
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Punt 10. Aprovació, si escau, de modificació del Reglament 
d’estabilització del professorat associat a temps parcial.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha cap sol·licitud.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 15/2011. “Modificar el Reglament per a 
l’estabilització del professorat associat a temps parcial, 
aprovat per acord del Consell de Govern 247/2009, de 22 
de desembre, d’acord amb el document que s’adjnta 
com a annex.” Annex V. 

 
Punt 11. Estudi i informe sobre sol·licituds presentados dins del 
Programa Especial d’Estabilització d’Investigadors Reincorporats de la 
UVEG. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha cap sol·licitud.  
 
Per assentiment dels membres del Consell de Govern es pren l’acord 
següent:  
 

ACGUV 16/2011. “Informar favorablement sobre la 
contractació dels investigadors i investigadora que tot 
seguit es relacionen per part de la Fundació General de 
la Universitat de València, dins del marc del programa 
especial d’estabilització d’investigadors reincorporats, 
condicionada la seua continuïtat que la Comissió 
d’Investigació avalue favorablement les seues memòries 
anuals dels propers quatre anys i  la memòria 
quadriennal:  
 
. Diego Rasskin Gutman 
. Ángeles Álvarez Ribelles. 
. Mauricio Morales de Lima.” 
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Punt 12. Informe sobre l’expeient de creació de l’Institut Universitari 
d’Investigació de Polítitques de Benestar Social (POLIBENESTAR). 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica retira aquest punt, ja que 
falta l’informe de la Junta Consultiva.  
 
Punt 13. Derogació, si escau, del Barem per a la selecció de contractats 
del Programa de Beques d’Investigació Predoctorals.  
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha cap sol·licitud.  
 
Per assentiment dels membres del Consell de Govern es pren l’acord 
següent:  
 

ACGUV 17/2011. “Derogar el Barem per a la selecció de 
becaris del programa de beques d’investigació 
predoctorals V Segles, aprovat per acord del Consell de 
Govern 44/2002 de 19 de novembre i modificat per 
l’acord del Consell de Govern 245/2003, de 19 de 
desembre.” 

 
Punt 14. Informe sobre la participació de la Universitat de València. 
Estudi General en la Fundació Institut de Llengües de la Península Ibèrica.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que acompanya la convocatòria.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Filologia, Trraducció i Comunicació indica que 
des de la Facultat es dóna suport a aquesta iniciativa que promou l’ús de 
diverses llengües. A la facultat ja s’imparteixen totes les llengües de la 
península. Demana el vot favorable i considera que la participació de la 
Universitat en aquest projecte és molt adient. 
 
Agustí Zacarés està d’acord amb el plurilingüisme, però li pregunta 
perquè no s’hi inclou el valencià.  
 
José Landete dóna suport a la proposta i pregunta pel manifest bilingüe 
que s’inclou a la documentació.  
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La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació contesta 
que el valencià apareix al llarg de tot el document. Pel que fa al manifest 
bilingüe, és per a donar un altre punt de vista, però no és vinculant. 
 
El rector afegeix que es tracta d’una informació addicional.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (43 vots a favor), es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 18/2011. “Informar favorablement sobre la 
participació de la Universitat de València. Estudi 
General en la Fundació Institut de Llengües de la 
Península Ibèrica, els estatuts de la qual s’adjunten com 
a annex.” Annex VI. 

 
Punt 15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta set convenis, 
dels quals cinc són amb diferents ajuntaments i dos amb mancomunitats 
la documentació dels quals es troba en la web de la Secretaria General. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha cap sol·licitud.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents:  
 

ACGUV 19/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Lliria i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VII. 
 
ACGUV 20/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Chiva i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 
 
ACGUV 21/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alzira i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex IX 
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ACGUV 22/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament d’Almussafes i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 
 
ACGUV 23/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Quart de 
Poblet i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 24/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Mancomunitat de la 
Riberta Alta i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XII. 
 
ACGUV 25/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Mancomunitat de la 
Canal de Navarrés i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XIII. 

 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta, en absència de 
la vicerectora de la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació, 
els convenis amb universitats estrangeres. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha cap sol·licitud. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents:  
 

ACGUV 26/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat Torcuato di Tella 
(Buenos Aires) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XIV. 
 
ACGUV 27/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat Chouaïb Doukkali 
(Marroc) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XV. 
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ACGUV 28/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat Metropolitana de 
Ciencias de la Educación (Xile) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex.”Annex XVI. 

 
A continuació la vicerectora de Postgrau presenta tres convenis més. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha cap sol·licitud.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es prenen els acords 
següents:  
 

ACGUV 29/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló 
i la Universitat de València. Estudi General, per a 
l’organització i desenvolupament dels ensenyaments 
conjunts conduents a l’obtenció del títol oficial de doctor 
o doctora, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XVII. 
 
ACGUV 30/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat de València. Estudi General, 
per a l’organització i desenvolupament dels 
ensenyaments conjunts conduents a l’obtenció del títol 
oficial de doctor o doctora, el text del qual s’adjunta com 
a annex.” Annex XVIII. 
 
ACGUV 31/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració entre la Fundació de la 
Comunitat Valenciana i la Universitat de València. 
Estudi General, per a l’estudi, prevenció i assistència a 
les drogodependències, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XIX. 

 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta dos convenis: amb 
la Secretaria d’Estat de Comerç Exterior i amb la Conselleria de Medi 
Ambient, Aigua , Urbanisme i Habitatge. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha cap sol·licitud. 
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Per assentiment dels membres del Consell es prenen els acords 
següents:  
 

ACGUV 32/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
general de pràctiques en empreses entre la Secretaria 
d’Estat del Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç, la 
Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de 
València i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex, tenint en compte 
l’informe jurídic que també s’adjunta.” Annex XXI. 
 
ACGUV 33/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
singular de cooperació educativa entre la la Generalitat 
Valenciana, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge, la Fundació Universitat-
Empresa i la Universitat de València. Estudi General, 
per a la realització de pràctiques formatives pels 
estudiants universitaris, el text del qual s’adjunta com a 
annex, tenint en compte l’informe jurídic que també 
s’adjunta.” Annex XXII. 

 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta, també en 
absència de la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació, el 
conveni següent, que s’aprova per assentiment:   
 

ACGUV 34/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de cooperació entre l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne, l’Université Toulouse-Le Mirail, la Casa 
Velázquez, el Centro de Ciencias Sociales y Humanas i la 
Universitat de València.Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XXIII. 
 

Finalment, la vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals 
presenta els convenis amb la Fundació Nova Feïna i amb el Centre 
Nacional d’Intel·ligència.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Ernest Cano fa una reflexión sobre el conveni amb el Centre Nacional 
d’Intel·ligència, ja que opina que contravé un acord del Claustre de 2002 
de no participació en investigació militar i, a més, hi és adscrit al Ministeri 
de Defensa. Per tant, no entèn la col·laboració de la Universitat amb 
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aquest organisme. A més, planteja el seus dubtes sobre algunes 
expressions en el text i demana aclariments en aquest respecte. 
 
El president de la Junta de PDI se suma a la intervenció anterior i demana 
aclariments, ja que la contraprestació ha de quedar clara.  
 
La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals informa que el 
conveni l’ha proposat la Facultat de Dret i es faran activitats de difusió 
de la criminalització. No es tracta de militaritzar la Universitat, sinó que 
es tracta d’un conveni marc que es desenvoluparà en convenis específics 
posteriors, on es pot exercir el control.  
 
El degà de la Facultat de Dret entèn les reticències i les comparteix però 
assenyala que en una societat democràtica és important plantejar-se els 
límits dels serveis d’intel·ligència i en aquest aspecte la Universitat té 
molt que aportar. Opina que es pot donar el vistiplau, ja que és un 
conveni marc.  
 
La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals informa que en el 
conveni es fa referència als Estatuts de la Universitat de València i, per 
tant, el que es faça  haurà d’estar dins dels compromisos estatutaris de 
la nostra institució.  
 
Ernest Cano considera que hi ha altres institucions per fer convenis sobre 
aquest assumpte més importants i més adequades per a la Universitat de 
València.  
 
Per asseniment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 35/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Fundació Nova Feina de 
la Comunitat Valenciana i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XXIV. 
 

Finalment, se sotmet a votació la proposta de conveni amb el Centre 
Nacional d’Intel·ligència. La votació es fa a má alçada i per 36 vots a 
favor, 1 en contra i 7 abstencions es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 36/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el Centre Nacional 
d’Intel·ligència i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XXV. 
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Punt 16. Aprovació, si escau de la proposta de distribució de partida 
pressupostària a centres, departaments i instituts, 2011. 
 
El vicerector d’Economia presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretària General. Informa que 
es pretèn que s’aprove un model mimètic al Pla plurianual de 
finançament (PPF) 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials i el degà de la Facultat de Dret 
inicien un debat sobre el factor d’experimentalitat. 
 
Jesús Estruch indica que en el model anterior es multiplicaven els crèdits 
matriculats per l’experimentalitat. Si es modifica l’index 
d’experimentalitat es distorsiona el pressupost de centres. Demana que 
no es traspasse el factor d’experimentalitat al pressupost del centre.  
 
El vicerector d’Economia proposa rectificar el model i si hi ha distorsió 
que se solucione. 
 
El degà de la Facultat de Dret està d’acord amb la intervenció de Jesús 
Estruch. Indica que aquesta distribució és per a gestió i, per tant, cal 
esbrinar quines són les necessitats i aplicar criteris.  
 
El rector indica que el que es planteja és la pròrroga del model antic, amb 
el qual estem funcionant fa 11 anys. 
 
El vicerector d’Economia planteja la constitució d’alguna comissió 
assessora del Consell de Govern, donat que ara no hi ha Comissió 
Econòmica.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials proposa que es cree abans que 
les dades es tanquen. 
 
Ernest Cano indica que hi ha una previsió de comissió en els Estatuts i en 
el reglament de règim intern del Consell de Govern.  
 
El gerent diu que encara que sembla que el model no té eficiència, no és 
així, ja que els pressupostos han augmentat considerablement i s’han 
enriquit els pressupostos de centres, departaments i instituts i per tant, 
tenen suficiència financera. En un proper Consell de Govern vindrà la 
liquidació del pressupost i es veurà que hi ha un 20% de diners sense 
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gastar i això és massa elevat. Tenim un context de provisionalitat, però 
malgrat això, cal deixar clar que aquest model és el fruït d’un consens al 
llarg dels anys.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 39 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 37/2011. “Aprovar la distribució de la partida 
pressupostària a centres, departaments i instituts 2011, 
que s’adjunta com a annex ”Annex XXVI. 
 

Punt 17. Aprovació, si escau, de distribució de partida pressupostària de 
laboratoris docents, 2011. 
 
El vicerector d’Economia presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que 
el nou model hauria d’estar enllestit per a l’octubre.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història i Ernest Cano proposen 
que per al nou model es tinguen en compte els màsters.  
 
Igualment la degana de la Facultat d’Economia demana que se separen 
els graus, com ADE-Dret. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (42 vots a favor), es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 38/2011. “Aprovar la distribució de la partida 
pressupostària per a l’adquisició d’equipaments per a 
laboratoris docents, 2011 i les normes de gestió, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XXVII. 

 
Punt 18.  Informe, si escau, sobre modificació de RLT 1/2011 de PAS. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. Afegeix que aquesta modificació té 
cost zero.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Gonzalo Montiel indica que a més té el suport de la Mesa Negociadora.  
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Santiago Noguera planteja dubtes respecte de la plaça 484 que 
s’amortitza i que el departament es queda tan sols amb una plaça. 
 
Mª Luisa Manzano està en contra de l’amortització de places quan hi ha 
una sola persona, ja que comporta una privatització i no dóna bona 
imatge. 
 
El gerent indica que s’ha aplicat l’acord sobre condicions de treball 
2009/2011. En el cas del departament esmentat (Història Medieval) 
l’interí ha aprovat les oposicions d’auxiliar de serveis. Suggereix que 
s’adscriga una persona més al Centre. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i pe 34 
vots a favor, 3 en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 39/2011. “Informar favorablement sobre la 
modificació de relació de llocs de treball 1/2011 de 
personal d’administració i serveis, que s’adjunta com a 
annex.” Annex XXVIII. 
 

Punt 19. Modificació, si escau, del sistema selectiu del grup C2. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Mª Luisa Manzano agraeix la sensibiliat de l’equip de govern en aquest 
assumpte i dóna el seu suport.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 40/2011. “Aprovar la modificació del sistema 
selectiu d’accés al grup C, escala auxiliar bàsica d’arxius 
i biblioteques, que s’adjunta com a annex.” Annex XXIX. 

 
Punt 20. Acceptació, si escau, de cessió de l’Ajuntaent d’Ontinyent de 
parcel·la per a construcció d’aulari.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. Indica que en anteriors Consells de 
Govern s’ha demanat que a Ontinyent hi haguera instal·lacions 
adequades i, per això l’Ajuntament ha cedit una parcel·la de 3.285 
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metres quadrats i altra de 484 metres quadrats per a construir un aulari 
per al curs 2012/2013 que puga unir als estudiants d’Empresarials i de 
Magisteri. Es demana l’acceptació de la cessió condicionada. En la Fase 1 
es construirà un aulari de 2.400 metres quadrats (8 aules per a 
Economia, 2 aules per a Informàtica i 4 aules més en la primera planta). 
La previsió de la licitació és de 3,6 milions d’euros aproximadament, que 
es pagarien en dos anys. L’obra estaria enllestida en nou mesos, per al 
30 de juny de 2012. El pressupost en inversions pròpies per al 2011 és 
de 42 milions d’euros aproximadament. Per tant, hi ha capacitat suficient 
per a fer aquesta obra. Proposa autoritzar la cessió condicionada que 
l’Ajuntament d’Ontinyent cedesca una segona parcel·la contigua, on 
s’executarà la primera fase.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història informa que aquest 
assumpte es va tractar en la reunió de degans i deganes de Campus i 
demana aclariments, alguns dels quals ja els ha aclarit el gerent. La 
darrera vegada que es va parlar d’açò en el Consell de Govern es va dir 
que es faria un estudi de viabilitat i s’aclariria si estem interessats com a 
universitat seguir a Ontinyent i cóm es pagaria quan en València queden 
moltes coses pendents d’acabar de construir o de reformar. El dubte és 
si estem interessats en seguir amb els títols que ja s’imparteixen o s’han 
d’impartir altres.  
 
La degana de la Facultat d’Economia no entèn la pressa que sembla que 
hi ha, perquè encara no estan clares les titulacions que hi cal impartir. El 
compromís que hi havia era fer un estudi de viabilitat. Opina que no és el 
moment d’acceptar la proposta i anuncia que no hi votarà a favor.  
 
Dulce Contreras indica que no se sabem encara les necessitats. A més, a 
nivell de departament és díficil convencer al professorat perquè es 
trasllade a Ontinyent. No vol que es faça una política de fets consumats. 
Hem de ser conscients del que s’aprova.  
 
Marc Xelvi s’ha sorprès gratament per aquest assumpte. Opina que no és 
incompatible avançar-hi i fer-ne un estudi de viabilitat. Felicita l’equip 
rectoral.  
 
Paula Serrano també dóna suport a la proposta i a l’esforç financer que 
suposa.  
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El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” indica 
que el problema és acadèmic, no sols d’infraestructures. El problema 
està relacionat amb la disponibilitat del professorat, la qualitat de la 
docència, etc… L’equip de govern va nomenar un delegat per a 
Ontinyent que mai no es va comunicar a l’Escola. La situació no solament 
no ha canviat gens en dos anys, sinó que ha empitjorat, ja que la 
implantació dels graus, suposa més recursos i opina que una 
infraestructura no fa un centre, fins i tot les infraestructures que hi ha 
ara en l’Escola s’han fet d’acord amb les necessitats de les titulacions 
anteriors. Els professors que hi ha són pràcticament tots associats i, per 
tant, la situació acadèmica, des del punt de vista de la responsabilitat i la 
coordinació de la docència amb els departaments és lamentable, i al 
Consell de Govern mai no s’han abordat assumptes com aquest. 
 
El degà de la Facultat de Dret no entèn la proposta, ja que l’Ajuntament 
encara no ha cedit la parcel·la. Se n’hauria de fer un estudi de viabilitat. 
Opina que és fonamental la finalitat i que es decidesca si es vol tenir 
presència a Ontinyent o es vol descentralitzar. Opina que, en tot cas, 
podem esperar un mes més.  
 
La degana de la Facultat d’Economia indica que la decisió s´ha de 
prendre des del punt de vista acadèmic i veure la qualitat dels estudis.  
 
El president de la Junta de PDI indica que s’ha de prendre una decisió del 
que es vol fer a Ontinyent i a altres llocs. Opina que la proposta no és 
satisfactòria ni per a estudiants ni per a professors i que les inversions 
han d’estar clares.  
 
El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” afegeix 
que la cessió inclou el Col·legi Lluís Vives i la seua adequació.  
 
El gerent concreta la proposta: Acceptar la cessió condicionada a la 
cessió de la parcel·la contigua, ja que en cas contrari perderiem 
l’oportunitat de l’execució de la fese 2. 
 
El rector interve per explicar que fa anys es va decidir que la Universitat 
estiguera a Ontinyent. La Universitat també ha acceptat la Medalla de 
l’Ajuntament d’Ontinyent i tenim una Fundació Universitària a la Vall 
d’Albaida, però malgrat això, acceptarà el que decidisca aquest òrgan. 
 
 Si hi ha raons acadèmiques, hem d’acceptar que no hem sigut capaços 
de fer-lo millor en tots aquests darrers anys i se sent preocupat per això. 
Si es tracta de raons econòmiques, hem de plantejar-nos si volem estar 
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fora de València i Burjassot-Paterna, tal com estem per exemple a 
Gandia. 
 
Anuncia que no retirarà aquest punt, perquè opina que no compromet a 
res i es convocarà un proper Consell de Govern per tractar si volem estar 
a Ontinyent, ja que considera necessari que aquest òrgan de Govern es 
pronuncie al respecte i portarà aquest assumpte com a punt de l’ordre 
del dia d’una propera sessió.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 28 
vots a favor, 2 en contra i 6 abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 41/2011. “Acceptar la cessió de l’Ajuntament 
d’Ontinyent d’una parcel·la de 3.285 metres quadrats, 
condicionada a la cessió de la parcel·la contigua de 1.484 
metres quadrats per a dur a terme la construcció d’un 
aulari sobre ambdues superfícies. S’adjunta el plànol 
corresponent.” Annex XXX. 

 
Punt 21. Autorització, si escau, per a la cessió d’espais d’ús temporal.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Jesús Estruch opina que el text del contracte hauria de fer-lo la 
Universitat.  
 
El degà de la Facutat de Ciències Biològiques està d’acord. 
 
El degà de la Facultat de Dret indica que aquesta és una empresa privada 
amb ànim de lucre. Proposa que es faça un informe sobre això. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures informa que 
l’Assessoria Jurídica ha dit que es pot acceptar el contracte i podem 
demanar taxes, però, si de cas, es pot fer un redactat més curt.  
 
El degà de la Facultat de Dret suggereix que la contraprestació s’articule 
d’altra manera.  
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El rector proposa que es faça un informe  i que Jesús Estruch i algun 
expert en imatge corporativa hi col·laboren. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 42/2011. “Autoritzar la cessió d’espais d’ús 
temporal de terrenys al Circo del Sol, condicionada a la 
revisió de les condicions de la cessió per part dels serveis 
jurídics de la Universitat de València. Estudi General 
amb la col·laboració dels professors Jesús Estruch 
Estruch i Manuel Cuadrado García.” 

 
Punt 22. Modificacions pressupostàries.  
 
No hi ha cap proposta.  
 
Punt 23. Torn obert de paraules.  
 
José Landete s’acomiada dels membres del Consell, ja que aquest és el 
darrer a què assisteix. Agraeix el tracte rebut i el clima de treball que ha 
respirat en aquesta sala.  
 
El rector també li agraeix la seua tasca.  
 
Agustí Zacares demana el que segueix:  
. Que s’accelere el procés per a traure les notes dels exàmens. 
. Que la Universitat es posicione i demane informació sobre el decret 
publicat de prospeccions i recerca d’hidrocarburs. 
. També aquest és el seu darrer Consell de Govern i s’acomiada de 
tothom. La seua experiència ha estat positiva i demana una reflexió 
perquè els estudiants tinguen més pes en els òrgans de govern de la 
Universitat.  
 
El rector li dóna les gràcies i agraeix les seues paraules.  
 
Gabriel Salinas, des de Campus Jove, tansmet la seua enhorabona per 
l’assumpte d’Ontinyent. 
 
Carlos Martínez informa que ja s’aprovat l’Estatut de l’Estudiant i opina 
que és antidemocràtic. Es crearà una estructura d’estudiants i es  
presentaran al·legacions. Demana que l’AGE siga la que elegisca al 
representant dels estudiants.. D’altra banda, demana informació sobre 
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els prèstecs renda i el tipus d’interés que es va a demanar. Finalment, 
demana informació sobre la pujada de les taxes universitàries en un 25%. 
 
El degà de la Facultat de Dret planteja dubtes sobre el calendari 
acadèmic aprovat, que la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística li 
aclareix.  
 
El delegat d’Estudiants respon Carlos Martínez que l’Estatut de 
l’Estudiant no és antidemocràtic, ja que s’ha consensuat més o menys; 
que l’AGE elegirà al representant d’estudiants i, pel que fa als prèstecs, 
se’n demanarà informació a la RUNAE. Respecte de les taxes 
universitàries, les aprova el Govern Valencià. 
 
Finalment, també s’acomiada de tots i agraeix els estudiant l’any que ha 
compartit en aquest òrgan. 
 
El rector aclareix que el Consell Social informa sobre les taxes 
universitàries, però les aprova el Govern Valencià. Agraeix les paraules 
del professor Landete i dels estudiants i s’acomiada de tots ells i els 
agraeix la seua tasca. Finalment, dóna la benvinguda al nou president de 
la Junta de PDI, Amat Sánchez, i agraeix la tasca a l’anterior president, el 
professor Amigó Descàrrega.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
14’05 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez.  


