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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 1 de març 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 Relacions 
Internacionals i Cooperació: Olga 
Gil Medrano 
 
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 
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Director EU Infermeria I 
Podologia: Julio Jorge Fernández 
Garrido 
 
Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
 
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. Física: Germán de 
Valcárcel Gonzalvo. 
 
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. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
Estudiant Fac. Ciències Socials: 
Clara Eugenia Cascant Sempere 
 
Estudiant Fac. Dret: Gabriel 
Salinas Lim 
 
Estudiant Fac. Dret: Paula 
Serrano Caracena 
 
Estudiant Fac. Economia: Marc 
Xelvi Pérez 
 
Estudiant Fac. Filologia, 
Traducció i Comunicació: Aina 
Meritxel Tarrasó Reig 
 
Estudiant Fac. Geografia i 
Història: Domingo Carlos Salazar 
Garcia 
 
PAS EU Infermeria: Miquel Coll 
Huerta 
 
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 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(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 

 
Degà Fac. Física: José Antonio 
Peñarrocha Gantes 
 
Degà Fac. Ciències 
Matemàtiques: Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Vicente Roca Velasco 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Comité d’Empresa: 
Ricardo Campos Fernández 
 
Absències justificades: 
 
PDI Fac. Filologia,Traducció i 
Comunicació: María Virginia 
González García 
 
PDI Fac. Economia: Pilar Soriano 
Felipe 
 
 
 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de l’1 de 
febrer de 2011. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General.  
 
La secretària general presenta una modificació de la pàgina 26, que és 
acceptada.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 43/2011. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
d’1 de febrer de 2011 amb la modificació següent:  
. A la pàgina 26, el darrer apartat del 1r  paràgraf queda 
redactat així:  
“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.” 
 

Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector manifesta el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents:  
 
. Fernando Benito Doménech, catedràtic d’Història de l’Art de la Facultat 
de Geografia i Història que fou també director del Museu San Pio V de 
València.  
 
. Josep Iborra, escriptor, que va ser director de l’antic Institut de 
Ciències de l’Educació (ICE). 
 
A continuació felicita:  
 
. El catedràtic Josep Lluís Canet Vallés, del Departament de Filologia 
Espanyola, pel seu càrrec de director del Servei de Publicacions.  
 
. Máximo Ferrando, vicerector d’Economia, que ha estat elegit membre 
del Comité Assessor Tècnic de l’IBEX pel Consell d’Administració de la 
Societat de Borses, S.A. 
 
. Vicente Ruiz, president i cofundador de RNB, pel seu càrrec com a nou 
director general de la càtedra de Cultura Empresarial, que gestiona la 
Fundació Universitat-Empresa (ADEIT). 
 
. El professor José Miguel Soriano, del Departament de Medicina 
Preventiva i Salut Pública, que ha estat seleccionat pel Comité del Lindau 
Nobel Meeting, que convoca els Premis Nobel per a joves científics. 
 
. L’editora Rosa Serrano, que ha estat guanyadora del dotzè premi 
Vicent Ventura, i s’ha distingit pel seu compromís i trajectòria cívica. 
 
El rector comunica que en el Claustre del 17 de febrer s’han substituït 
membres de vuit òrgans col·legiats. Dóna la benvinguda als nous 
membres i agraeix als que n’ixen la tasca desenvolupada. 
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La Mesa del Claustre ha estat renovada parcialment. S’hi incorporen Julio 
Hurtado, en representació del PDI doctor i Carmen Estevan i Josep 
Montesinos com a suplents. Marta Aguilar serà la representant del PDI no 
doctor i Cristobal Zaragozá, suplent. Finalment, Miguel Vargas i Ruben 
Navas representaran als estudiants. 
 
S’incorporen a aquest Consell els estudiants següents: Paula Serrano, 
Gabriel Salinas, Clara Eugenia Cascant, Aina Meritxell Tarrasó i Marc Xelvi. 
Pilar Soriano serà la representant del PDI no doctor, sense vinculació 
permanent. 
 
Entren en la Comissió d’Estatuts els membres següents: Consuelo Dolz 
(PDI no doctor i sense vinculació permanent), José Maria Pérez, PAS i els 
estudiants: Beatriz Castaño, Carlos Manzana, Maria Buigues, Rubén 
Ramírez, Pau Flores, Joan Sanchis i Abel Baselga.  
 
Alexandra Valencia ha estat elegida representant del personal 
d’investigació en formació per a la Comissió d’Investigació.  
 
Igualment, Gabriel Buigues ha estat elegit representat del PDI doctor 
amb vinculació permanent per a la Comissió de Professorat. 
 
S’incorporen a la Junta Electoral Carmen Salcedo, PDI doctor amb 
vinculació permanent i els estudiant Arnau Alonso i Ángel Minguez. 
 
Per a la Comissió de Reclamacions, s’han elegit els catedràtics següents: 
Elena Olmos i Juan Francisco Ascaso. 
 
S’han elegit també dues vicesíndiques: Laia Mauri, estudianta de la 
Facultat de Dret i Fuensanta Doménech, PAS del Servei d’Informàtica. 
 
S’hi va presentar l’informe de la Sindicatura de Greuges, del curs 
2009/2010 i la proposta d’elaborar un pla d’Igualtat Lingüística que no 
es va aprovar. 
 
A continuació, comunica que el ministre d’Educació va inaugurar una 
jornada d’informació per a directors i orientadors de secundària, 
organitzada pel Vicerectorat de Comunicació i Relacions Institucionals, 
mitançant el Servei d’Informació-DISE. 
 
La Comissió de Millora Científica ha obert la convocatòria de 
Microclusters d’Investigació. També està oberta la convocatòria de 
VLC/Campus, i que ratificarà, si escau, els MCI proposats en el projecte 
VLC/Innocampus. El MCI es construeix mitjançant estructures 
d’investigació que pertànyen a la UPV i el CSIC de la Comunitat 
Valenciana.  
 
S’ha inaugurat la segona edició del Programa META, programa per a la 
millora de l’empleabilitat dels titulats, finançat pel SERVEF. 
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La setmana passada va tenir lloc la inauguració de la nova Facultat de 
Ciències Socials, creada a l’any 1999, desprès de la posada en marxa de 
la titulació de Sociologia. 
 
La nostra Universitat està situada entre els vint centres europeus millors 
valorats pel Rànking Mundial d’Universitats. 
 
Ahir va tenir lloc el lliurament dels premis Universitat-Societat del Consell 
Social, en la seua setzena edició. 
 
Indica que ha tingut lloc a la nostra Universitat la segona Conferència 
Nacional d’Esport Adaptat. 
 
El Reial Decret que regula els estudis de doctorat s’ha publicat el mes de 
febrer. 
 
També indica que s’ha signat un comunicat conjunt de les universitats 
que conformen la Xarxa Vives contra el tancament dels repetidors de 
TV3 a la Comunitat Valenciana, que s’ha penjat a la web. 
 
Finalment comunica que s’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni amb la Cambra Franco-espanyola de Comerç i Industria a 
València, per a regular la col·laboració amb dues institucions i apropar el 
món de la formació universitària amb el sector empresarial.  
 
. Conveni amb l’Ajuntament d’Almussafes per a la realització de 
pràctiques dels nostres estudiants.  
 
. Conveni amb la Fundació Escola d’Empresaris (EDEM), per a la 
realització en comú d’activitats de divulgació, de formació i de recerca 
que redunden en benefici d’ambdues parts. 
 
. Amb la Fundació Universitat-Empresa de València i dins del programa de 
cooperació educativa, diversos convenis amb diferents entitats. 
 
Punt 3. Elecció d’estudiant per a la Fundació General de la UVEG. 
 
El delegat d’Estudiants retira aquest punt per tal de trobar una proposta 
consensuada. 
 
Punt 4.  Informe i presa d’acord, si escau, sobre l’extensió universitària 
d’Ontinyent.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a l’informe que hi ha en el web de la Secretaria General, del 
delegat del rector, Josep Pla, que dóna a conéixer dades sobre 
aportacions econòmiques, nombre d’estudiants, notes de tall i 
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procedència dels estudiants. Diu que el professorat és diferent segons 
els centres, però n’hi ha de totes les categories de professorat. Quant a 
la dificultat de contractar-ne, opina que es pot superar si les places ixen 
amb perfil Ontinyent. Els concursos s’han resolt o es resoldran per 
l’octubre. La idea és avançar els concursos per al proper curs i estem 
treballant en abreujar el procediment de contractació. Opina que són 
avanços que beneficiaran la contractació a València i a Ontinyent. S’ha 
incorporat a l’informe un full de ruta amb una planificació 
d’infraestructures i una referència a la Vall d’Albaida per estudiar la 
possibilitat d’implantació de noves titulacions i millorar la docència.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” es veu 
obligat a intervenir i presenta la seua intervenció per escrit, la qual es 
tanscriu a continuació: 
 
“Una vez más, y muy a mi pesar, me veo obligado a intervenir en esta 
sala con motivo de la presencia de la Escuela de Magisterio en Ontinyent. 
Una vez más quiero declarar, aun a riesgo de hacerme tremendamente 
pesado, que la Escuela de Magisterio, y su director, no tienen voluntad 
alguna de que la Universidad de Valencia abandone su presencia en 
ninguna de las comarcas en las que su rector y su consejo de gobierno 
decidan que debe tener presencia. La Escuela de Magisterio, hace ya más 
de dos años, dos largos años, lo que hizo fue responder al equipo 
rectoral y a este consejo a la pregunta de su entonces vicerrectora de 
estudios aquí presente de si proponía implantar en el curso 2009/2010 
el nuevo grado de Maestro en educación infantil en la extensión de 
Ontinyent. La Junta de la Escuela de Magisterio respondió unánimemente 
que no, que las deficiencias y los problemas sin resolver acumulados 
durante una década en la correspondiente diplomatura desaconsejaban 
comenzar en esas circunstancias unos estudios que exigían un nivel de 
supervisión por parte de la ANECA que pondría de manifiesto las graves 
deficiencias y la incapacidad del centro para remediarlas. 
 
La Escuela tuvo la oportunidad de hacerse oír con ocasión de la 
implantación de los grados, y este director ha podido exponer las 
circunstancias al anterior rector y al aquí presente, a los vicerrectores de 
estudios y profesorado actuales y precedentes, al Sr. Gerente, al anterior 
y al actual delegado del rector para Ontinyent, a los miembros de este 
consejo en ya demasiadas ocasiones, y a cuantas personas se han 
interesado por la cuestión. El pasado año, con motivo de las elecciones, 
pudo oír el entonces candidato, hoy rector, y los miembros de su 
candidatura, otras voces de la Escuela, con timbre y volumen distintos 
de la mía, pero con exactamente los mismos argumentos. Y a lo largo del 
año ya casi transcurrido desde la elección a rector, hemos tenido 
oportunidad de seguir exponiendo los problemas de Ontinyent en privado 
y en público, con brevedad y en extenso, tanto al rector Morcillo como a 
otros miembros de su equipo de dirección. 
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Hoy, se me presenta una vez más la oportunidad de hablar de Ontinyent 
con motivo del informe que se acaba de glosar, y que pone de manifiesto 
con claridad que no parece haber absolutamente ningún problema en la 
extensión de Magisterio en Ontinyent. He echado de menos en el 
informe, quizá por deformación profesional, unas conclusiones finales, 
pero no he podido evitar formular algunas hipótesis a la vista de lo 
expuesto: ¿Estamos todos locos en la Escuela de Magisterio? ¿Sus 
cómodos profesores temen ser obligados a dar clase a más de 80 km de 
su despacho? ¿Tiene quizás algún problema personal el director de la 
Escuela, quien les dirige la palabra, con la ciudad de Ontinyent? Es una 
pena, pero el informe no aporta datos para explicar la distancia insalvable 
entre lo observado por los miembros de la Junta de la Escuela de 
Magisterio y su director, tras más de una década de trabajo en 
Ontinyent, y lo reflejado por el delegado del rector en su informe tras 
unos pocos meses de empleo. 
 
Este informe, Sr. rector, no sólo es partidista, también es tendencioso y 
falaz. Y sobre todo es malo de solemnidad. Su baja calidad se delata con 
manifiesto candor con el uso que en él se hace de la letra negrilla, uso 
que también demuestra que el autor no espera que los destinatarios del 
informe mostremos siquiera indicios de inteligencia. Expondré aquí sólo 
unas pocas de sus negrillas: 
 
· Unas negrillas resaltan que las notas de corte han sido más altas en 
Ontinyent que en Valencia para el grado de maestro, pero parece 
desconocerse que las notas de corte per se no son indicativo del interés 
de los estudiantes por acceder a unos estudios. Si la intención del 
informe hubiera sido hacer un estudio válido y no un pésimo comercial, 
habría empleado quizás las medias de las notas de acceso y alguna 
medida de su dispersión en ambas poblaciones, pero los resultados no 
hubieran coincidido de ninguna manera con los intereses del autor del 
informe. Además, si no hubiese sido cegado por el descubrimiento de un 
dato que inocentemente creyó a favor de sus tesis, habría comprobado 
en la misma página web de Accés de la Universitat, justo debajo de 
donde dice “Aquestes notes són únicament orientatives i corresponen a 
les notes dels últims estudiants admesos en cadascuna de les quotes”, 
decía, el autor habría advertido que la nota de corte del grado de 
Maestro en educación infantil en Tarongers (9,818) es, al contrario de lo 
que resalta en el informe, ligeramente más alta que en Ontinyent 
(9,800), y eso aun a pesar de que el cupo de Tarongers es seis veces 
más grande que el de Ontinyent. Incluso no habría obviado incluir que la 
diferencia de nota de corte en el grado de Finanzas y Contabilidad entre 
Tarongers y Ontinyent es de más de tres puntos, si bien cabe la 
posibilidad de que considerara que las notas de corte son indicadores 
adecuados sólo en el caso de los títulos de magisterio. 
 
· Si el informe fuera merecedor de tal calificativo, habría incluido que el 
porcentaje acumulado de solicitudes de 1a y 2a preferencia para cursar 
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el grado de Magisterio en educación infantil en Ontinyent, según recoge 
el Recull de Dades Estadístiques del Servei d’Anàlisi i Planificació, 
también en la web de la universidad, es inferior al 50%, más de 25 
puntos por debajo del que refleja el interés por cursar los estudios en 
Tarongers. 
 
· También si el informe fuera tal no diría que hay más del 20% de 
estudiantes procedentes de los ciclos formativos, lo que según la 
valoración del autor proporciona posibilidades de continuar la formación 
a personas que de no ser por Ontinyent tendrían dificultades en formar 
parte de la comunidad universitaria. Un informe recogería que sólo seis 
de los estudiantes que han superado las pruebas de acceso a la 
universidad han podido ingresar en Ontinyent en magisterio, cifra que no 
da precisamente pie a interpretar lo de que Ontinyent proporciona 
oportunidades a quienes de otra manera no habrían podido formar parte 
de la comunidad universitaria. 
 
· También destaca la negrilla que el 74% de estudiantes procede de las 
Comarcas Centrales, pero no incluye dato alguno sobre la mayoría de 
estudiantes de las Comarcas Centrales que, estando en condiciones de 
elegir estudiar en Tarongers o en Ontinyent el grado de Maestro en 
educación infantil, lo hacen en Tarongers, comportamiento que sería a 
todas luces incomprensible en el caso de que fuera cierta la calidad del 
servicio que el informe tanto se esfuerza, inútilmente, en demostrar. 
 
· No se atreve sin embargo el autor a usar la negrilla cuando habla de 
la calidad de la enseñanza, de la que da un único ejemplo que 
precisamente no procede de los estudios de magisterio en Ontinyent. 
 
· En cambio sí la vuelve usar para poner énfasis en el dato que fabrica 
intentando demostrar con cierto orgullo que el 27% de los profesores de 
magisterio del curso actual son de plantilla, y que entre ellos se cuenta, 
ni más ni menos que con un catedrático de universidad y dos titulares. 
Lo que no dice el informe, pero sí sabe su autor y le denigra el hecho de 
ocultarlo con tan poca inteligencia, es que estos ilustres profesores de 
plantilla son Juan Brines y Cecilia Martínez, del área de Pediatría, y Ma 
Carmen Agulló, de la de Historia de la educación, además de natural de 
Ontinyent. Son los responsables de las asignaturas ‘Infancia, salud y 
alimentación’ e ‘Historia de la escuela’, que suman un total de 10 
créditos y medio, algo menos del 5% de los créditos del grado. Y sobre 
la ayudante doctor, que también es señalada en negrilla, Noelia Ibarra, 
ejerce su docencia en Ontinyent sólo porque empezó este curso como 
profesora asociada del departamento de didáctica de la lengua y la 
literatura. Tras obtener recientemente en él una plaza de ayudante 
doctor, no les quepa duda alguna de que no volverá a Ontinyent a dar 
clase, como ha ocurrido recurrentemente en los últimos diez años 
en absolutamente todos los casos análogos al de Noelia. 
 
Sres. Consejeros, la Escuela de Magisterio y su director no tienen ni el 
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más mínimo interés de quitarle la ilusión que en el informe declaran tener 
el rector y su equipo rectoral para afrontar el futuro de la extensión en 
Ontinyent promoviendo así el desarrollo de las Comarcas Centrales y 
ayudándolas a superar la grave crisis económica actual. La Escuela de 
Magisterio no desea nada más allá de pedir que se aborden seriamente 
los graves problemas del grado de Maestro en educación infantil en su 
extensión de Ontinyent, problemas que están casi todos señalados con 
precisión en las negrillas del informe que tienen delante. Y la Escuela y su 
director queremos además mostrar nuestra preocupación por el ánimo 
de expansión declarado en el documento, expansión que sólo podrá 
llegar, sin duda, con un aumento de plazas en la oferta del grado de 
Maestro en Educación Infantil, incluso en el caso de que se palie esa falta 
de pedagogía que parecen sufrir los nuevos grados de la facultad de 
Economía, según denunció nuestro rector en la pasada sesión. No tengo 
ninguna duda de que en breve se nos presentará aquí mismo un informe 
económico glosando la excelencia presupuestaria de la apuesta por la 
extensión de Ontinyent, y argumentando la necesidad de aumentar el 
número de plazas para rentabilizar la inversión en infraestructuras y en 
atención a la gran demanda social que los estudios de magisterio tienen 
en las Comarcas Centrales, como si no la tuvieran en todas las demás 
comarcas, ni pudieran generarse los mismos pingües ingresos en la sede 
de Tarongers. 
 
Sr. rector, desconozco la razón por la que ha optado Vd. y sus asesores 
por la estrategia de negar que haya problemas en la extensión de 
Ontinyent y haya preferido acusar de inquina y falta de honradez a este 
director y a la comunidad que representa. Quizás sea debido a que no 
encuentra soluciones a los problemas, o a que no está dispuesto a 
aplicar las soluciones que le sugieren, pero ello no es razón para negar 
los problemas y dedicar su esfuerzo a mermar la credibilidad de los que 
los padecemos y denunciamos. Pero siento en carne propia que esta 
estrategia suya va aunando fuerzas y reclutando voluntades entre 
vicerrectores, el gerente, representantes de estudiantes, decanos y 
directores, miembros del consejo de gobierno... De poco parece servir 
que yo mismo, u otros miembros de la Escuela que represento, 
expongamos argumentos y proporcionemos evidencias para dar a 
comprender la penosa circunstancia que sufren allí nuestros estudios, ya 
que hace tiempo que nadie escucha. 
 
Es una situación personal la mía, la nuestra en la Escuela, muy 
desgraciada, pero Vd. sabe Sr. rector, que una estrategia negacionista 
no puede acabar bien; puede proporcionarle tiempo para realizar algunos 
viejos anhelos como el de construir en Ontinyent, pero no solucionará 
ninguno de los problemas que están a la vista de quien quiere mirar. En la 
última sesión, de forma sutil y educada, una consejera le sugirió que 
podría parecer que con la extensión de Ontinyent estaba Vd. 
manteniendo una política de hechos consumados. Yo no tengo necesidad 
ni interés de mostrarle sutilidad, pero me limitaré a decir que desde la 
Escuela de Magisterio también así nos lo parece. 
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Aun a sabiendas de que mi solicitud caerá en saco roto, no puedo dejar 
de pedir a todos Vds. el voto en contra de este pésimo informe.”  
 
La degana de la Facultat d’Economia presenta la seua intervenció també 
per escrit, la qual es transcriu:  
 
“Entenent que la decisió sobre Ontinyent està ja presa per l’equip de 
direcció i pel Consell de Govern, des de la Facultat d’Economia de la 
Universitat de València voldria constar que:  
 

1. La Facultat d’Economia ha complit sempre les seues obligacions 
docents a l’extensió d’Ontinyent.  

2.  Que l’iinforme acadèmic i docent de l’extensió universitària 
d’Ontinyent que es presenta a aquest Consell conté incorreccions, 
que poden dur a interpretacions errònies. 

 
No és cert que el nombre d’estudiants admesos a la diplomatura de 
Ciències Empresarials haja superat les places oferides, de fet, als últims 
anys no s’han cobert les places, ni en juny ni en setembre.  
 
Empresarials:  
 
2009/2010: Admesos totals desprès de fase A i B: 56 sobre 73 places.  
 
A València no hi ha fase B, perquè a la fase A es coboreixen totes les 
places.  
 
Finances i Comptabilitat: 
 
2010/2011: Admesos totals desprès de fase A i B: 59 sobre 70 places. 
 
A València, en la fase A la nota de tall ha estat 7,782. 
 
No és cert que la nota de tall a la diplomatura d’Empresarials s’haja 
situat en uns nivells de tall similars als de València. Als ùltims anys, a 
Ontinyent, no s’han cobert les places oferides entre juny i setembre, a la 
facultat no s’ha passat mai a la segon afase de la diplomatura 
d’Empresarials. A Ontinyent han entrat tots els estudiants que han 
volgut, incloent els que van presentar la sol·licitud des d’una opció de 
selectiu incorrecta.  
 

3.  Al Consell de Govern del 2010 varem dmanar que constara en 
acta que: Es valore amb realisme i objectivitat la necessitat 
d’estudis universitaris en la zona, i que s’engeguen, a aprtir del 
curs 2011-2012, els estudis que ENTRE TOTS ELS OFERITS 
PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, realment tinguen 
demanda a la Comarca de La Vall d’Albaida. Només 
d’aquesta forma s’assegurarà la utilitat pública de l’extensió 
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d’Ontinyent, sense que aquesta oferta supose un mal ús dels 
nostres recursos i estiga basasa únicament en qüestiones 
polítiques. Aquesta va ser la nostra sol·licitud i varem donar un 
vot de confiança al senyor rector, sense mostrar oposició a la 
decisió d’implantar el grau de Finances i Comptabilitat en 
Ontinyent, a l’espera dels resultats del pla de viabilitat de 
l’extensió. Varem sol·licitar que en el cas que el pla de viabilitat 
es mostrara desfavorable per als nostres estudis, es reconsidere la 
decisió per al curs 2011/2012. Vull fer constar aquest 
informe que hui es planteja no és el pla de viabil itat 
demanat. 

 
4. Per últim, fer constar que el document Verifica del grau de 

Finances i Comptabilitat no específica que part de la docència 
s’impartirà en l’extensió universitària d’Ontinyent. Al curs 
2010/2011 s’han ofertat 70 places d’aquesta titulació a 
Ontinyent i 140 a València. A València la nota de tall en fase A ha 
estat de 7,782. A Ontinyent entre fase A i B s’han cobert 59 de 
les 70 places.  

 
De cara a l’acreditació del títol, d’ací a 6 anys, desconeguem quins seran 
els efectes pel fet de no cobrir l’oferta. A la Facultat d’Economia ens 
preocupa la justificació de no haver cobert totes les places, més encara 
quan hi ha gent en llista d’espera. Qui assumirà aquesta responsabilitat i 
quines seran les conseqüències?. 
 
Resulta curiós que les votacions, en molts casos, a favor d’Ontinyent 
venen de gent que no ha estat mai allí, i que els centres que impartim la 
docència a Ontinyent som els que mostrem reticències.”. 
 
Gabriel Salinas indica que des de Campus Jove vol que s’acabe amb 
aquesta incertesa perquè hem de ser clars i coherents. Opina que 
l’informe és clar i demostra que hi ha una demanda real. Cal ser 
conscients que els problemes van més enllà de les infraestructures, però 
també cal tenir en compte la funció social de la Universitat i, per això, 
dóna suport a l’extensió universitària a Ontinyent i demana que siguem 
ambiciosos i no donem un pas enrere. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Biològiques no està del tot d’acord 
amb la intervenció anterior. No cal decidir avui si ens anem o ens 
quedem a Ontinyent. Si es tracta d’una decisió política, li sembla 
perfecte, però l’equip de direcció s’ha de comprometre a fer un estudi 
més profund que aquest per tal de millorar la situació. 
 
El degà de la Facultat de Dret anuncia la seua abstenció en aquest 
assumpte i la justifica, ja que li sembla un informe insuficient. Opina que 
la nota de tall no és tan determinant i pel que fa a les titulacions, 
s´hauria de veure si són aquestes o altres. 
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El president de la Junta de PDI nota a faltar en aquest informe les 
condicions laborals del professorat i un poc més de realisme.  
 
El rector recorda que la Universitat ha estat a Ontinyent des del 1997. 
Desprès es va signar un conveni amb la Vall d’Albaida i es va crear una 
Fundació on estan representats l’Ajuntament, la Mancomunitat, una 
confederació empresarial i els dos sindicats majoritaris. La Fundació és 
l’eina de treball. El 2004 es va atorgar la Medalla a la Universitat i s’han 
signat altres convenis amb ajuntaments de la comarca. Per últim el 2009 
es va cedir l’edifici del col·legi Lluís Vives.  
 
Afegeix que s’ha demanat un estudi al departament de Comptabilitat i el 
balanç és positiu. La primera vegada que s’intenta donar un pas 
endavant és amb la cessió de la parcel·la que es va aprovar en el Consell 
de Govern anterior. Lamenta que en aquest moment, no hi és el gerent a 
la sala per explicar la perspectiva econòmica, però necessita saber, com 
a rector, si hem de continuar o no amb aquesta extensió universitària i 
demana, per responsabilitat institucional, el vot favorable, ja que no es 
pot parlar de futur si no sabem si hi continuem o no. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40 
vots a favor, cap en contra i 9 abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 44/2011. “Aprovar la continuïtat de la 
Universitat de València. Estudi General a l’extensió 
d’Ontinyent.” 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, d’una proposta de declaració relativa al 
tancament de les emissions de la TV3. 
 
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.  
 
Ernest Cano indica que la declaració va en la línia del que han fet altres  
institucions i li sembla una declaració necessària per millorar l’oferta i la 
cultura. 
 
Clara Eugenia Cascant defensa el dret i la pluralitat a la informació i 
llibertat d’expressió i per això, considera la necessitat de tenir accés no 
solament als canals autonòmics sinó a tots els canals  de l’Estat Esanyol i 
d’Europa. Demana votació i opina que és una qüestió política sobre la 
qual no hem de posicionar-nos, ja que recorda que la Universitat no ha 
volgut posicionar-se en altres assumptes més perillosos, com ara, les 
prospeccions petrolíferes a les nostres costes. A més a més, esmena el 
fet que aquests repetidors han emès de forma il·legal i que aquesta 
decisió seria per a posicionar-se davant la il·legalitat, qüestió que des de 
València Universitària no faran moralment i eticament. 
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 43 
vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 45/2011. “Fer seua la declaració següent 
relativa al tancament de les emissions de la TV3:  
  
“El Consell de Govern de la Universitat de València 
lamenta i manifesta la seua perplexitat davant el 
tancament de les emissions de la TV3, conseqüència de 
les reiterades sancions que el govern de la Generalitat 
Valenciana ha imposat a Acció Cultural del País 
Valencià (ACPV). No es tracta d’una decisió en benefici 
de la ciutadania, sinó d’un acte de censura 
incomprensible que ens empobreix socialment i 
culturalment. Si en qualsevol època i circumstància una 
mesura d’aquest tipus és rebutjable, sembla encara més 
anacrònica i injustificada ara mateix. A més, és 
contrària a la lletra i l’esperit de totes les normatives 
europees de difusió de la informació, va contra el sentit 
comú a l’era de les comunicacions globals i attempta 
contra la llibertat d’expressió. Contradiu també la 
iniciativa “Televisió sense fronteres”, que va recolzar la 
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles 
(CRUE), al mes de febrer de 2010. 
 
Demanem, doncs, la reposició de les emissions de TV3 
per tal que 28 anys de normaliat i enriquiment no es 
vegen interromputs per una decisió que, tot i la seua 
legalitat, és un contrasentit i un menyspreu a la llengua 
pròpia dels valencians, la qual necessita sobretot 
recolzament.” 

 
Punt 6. Informe sobre l’expedient de creació de l’Institut de Polítiques de 
Benestar Social (POLIBENESTAR) 
 
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. Iinforma que la Junta Consultiva ho ha informat favorablement i 
que es lliurarà al Consell Social.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 46/2011. “Informar favorablement sobre la 
creació de l’Institut Universitari d’Investigació de 
Polítiques de Benestar Social (POLIBENESTAR), 
l’expedient del qual s’adjunta com a annex.” Annex II. 
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Punt 7. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de fi de carrera. 
 
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 sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents:  
 

ACGUV 47/2011. “Concedir premi extraordinari de fi 
de carrera en les titulacions adscrites a la Facultat de 
Ciències Socials, corresponent al curs acadèmic 
2009/2010, als llicenciats i llicenciades i diplomats i 
diplomades següents:  
 
Diplomatura en Treball Social: 
. Carlos Pastor, Mª Amparo.  
. Guillem Artola, Rafael. 
. Ruiz Rodríguez, Camilo.  
. Arias Cortina, Lluna 
Diplomatura en Relaciions Laborals:  
. Díaz Gómez, Jerónimo Ramón.  
. Ortega Puchades, Paula. 
.. Bermejo Santa, Ramón.  
. Porcar Mateu, Daniel 
. Ferris Gallego, Irene. 
Llicenciatura en Ciències del Treball:  
. Escribá Carda, Naiara. 
. Montalbán Moya, Rosa Ana. 
Llicenciatura en Sociologia:  
. Muñoz Rodríguez, Francisco David.” 

 
ACGUV 48/2011. “Concedir premi extraordinari de fi 
de carrera, en les titulacions adscrites  a la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l’Educació, corresponent al curs 
acadèmic 2009/2010, als llicenciats i llicenciades i 
diplomades següents: 
 
Llicenciatura en Filosofia:  
. García Selva, Jordi Antoni. 
Llicenciatura en Pedadogia:  
. Fabregat Pitarch, Antonio. 
. García Bellido, Maria del Rosario. 
Llicenciatura en Psicopedagogia:  
. García Bellido, Maria del Rosario. 
. García Marquez, Remedios.  
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. Abietar López, Miriam 
Llicenciatura en Humanitats:  
. Molina Oltra, Miquel Maria.  
Diplomatura en Educació Social:  
. Garcés Zorrilla, Esther. 
. Gil Redondo, Maria 
. Escudero Sánchez, Paola” 
 
ACGUV 49/2011. “Concedir premi extraordinari de fi 
de carrera en les titulacions adscrites a la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació, corresponent al curs 
acadèmic 2009/2010, als llicenciats i llicenciades 
següents: 
 
Filologia Clàssica:  
. Fernando Pérez Lambas. 
Filologia Hispànica:  
. Cristina Maria Carballal Padin. 
Filologia Francesa:  
. Aina Reynes Llinares. 
Filologia Italiana:  
. Laura Garrigós Llorens. 
Filologia Catalana:  
. José Francisco Mir Pérez. 
Filologia Anglesa:  
. Carmen Pascual Bajo.  
. Luis Miguel Martínez Nuevalos. 
. Clara Rodríguez Rios.  
Filologia Alemanya:  
 Ana Giménez Calpe. 
Traducció i Interpretació:  
. Amparo Muñoz Lacruz. 
Comunicació Audiovisual:  
. Raúl Molla Tormo. 
. Laura López Gil.  
Periodisme:  
. Manuel Alejandro Molledo del Rio.  
. Cristina Sayol López.” 

 
 

ACGUV 50/2011. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura de la Facultat de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport, corresponent al curs acadèmic 
2009/2010, als llicenciats següents:  
 
. Angel Gabriel Lucas Cuevas.  
. Sebastien Borreani.” 
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ACGUV 51/2011. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura/diplomatura en les titulacions adscrites al 
Centre Florida Universitària, corresponent al curs 
acadèmic 2009/2010, al llicenciat i al diplomat següents:  
 
Llicenciatura en Administració i direcció d’empreses:  
. Bernardo Francisco Signes Espiau. 
Diplomatura en Turisme:  
Rafael Monar Alvárez.” 
 
ACGUV 52/2011. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura/diplomatura en les titulacions adscrites a la 
Facultat d’Economia, corresponent al curs acadèmic 
2009/2010, als llicenciats i llicenciades i als diplomats i 
diplomades següents:  
 
Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres:  
. Albert Grancha, Eva Maria. 
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat: ” 
. Pérez Valero, Ruth 
Llicenciatura en Economia:  
. Savall Morera, Teresa. 
. Vea Badenes, Joan. 
Llicenciatura en Administració  i Direcció d’Empreses:  
. Pérez Lloria, Estefanía. 
. Lucia Herrando, Ramón.  
. Girbes Armengol, Laura.  
. Huerta Moragón, Alejandra.  
. Castellano Margarit, Claudia.  
. Montes Pons, Mª del Remedi 
. García Ramos, Aixa Maria.  
. Encarnación Martínez, Mª Victoria.  
Diplomatura en Ciències Empresarials:  
. Muela Ramón, Gaspar José.  
. Cervilla Mateu, Encarnación.  
. Ferrer Grau, Raquel.  
. Sanchez-Molero González, Isabel.  
. Lisart Reyes, Emilio.  
. Cruz García, Paula.  
. Quiles Franco, Daniel. 
. Ramos García, Marta. 
Diplomatura en Turisme:  
. Gonzàlez Adarve, Belén.” 
 

Punt 8. Aprovació, si escau, d’activitats 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. Indica que es tracta de quatre cursos que, per errades 
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informàtiques no es van aprovar en novembre. Pel que fa a les activitats 
puntuals, n’hi ha una amb informe desfavorable, organitzada per 
Generació Universitària. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 53/2011.  
“1. Aprovar la realització dels cursos d’extensió, 
corresponents al curs acadèmic 2010/2011, que 
s’adjunten com a annex. 
2. Aprovarla realització de les activitats puntuals que 
s’adjunten com a annex. 
3. Informar desfavorablement la realització de l’activitat 
puntual que s’adjunta com a annex, per incompliment 
dels requisits.” Annex III. 
 

Punt 9. Modificació, si escau, del document d’ampliació de plantilla. 
 
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, que ha estat substituida per la que s’ha lliurat als membres del 
Consell en aquesta sessió. Afegeix que les seccions sindicals han 
informat favorablement sobre l’assumpte. Assenyala les novetats del 
document.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Física proposa que, per tal de rendibilitzar el 
professorat i l’eficàcia, hauria de modificar-se el criteri de les àrees de 
coneixement, i fa referència a les grans àrees. Opina que s’han de tenir 
en compte, ja que hi ha més possibilitats d’ofertar matèries. 
 
La directora de l’Escola Universitària de Fisioteràpia pregunta si s’han 
inclòs els cursos d’adaptació. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat respon 
afirmativament. Pel que fa a les àrees de coneixement, el balanç docent 
de la viabilitat hauria de referir-se a dades vives i apel·la a la 
responsabilitat de tots. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 54/2011. “Aprovar el document de plantilla del 
personal docent i investigador que s’adjunta com a 
annex.”Annex IV. 
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Punt 10. Aprovació, si escau, de criteris d’ampliació de plantilla per al 
curs acadèmic 2011/2012. 
 
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. Indica que el criteri prioritari serà el balanç docent per àrea de 
coneixement i l’estudi de la viabilitat.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Dret pregunta si s’ha inclòs en el criteri 
prioritari l’oferta addicional per a graus. Proposa que si no s’ha fet, que 
es faça i que també es tinga en compte en els centres grans la taxa de 
repetidors d’estudiants.  
 
Ernest Cano observa que no s’hi fa referència als estudis de postgrau i 
demana que s’afegisca desprès de “balanc docent”, “segons el 
document de plantilla”.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat està d’acord amb la 
intervenció d’Ernest Cano. Li pregunta al  degà de la Facultat de Dret si 
els centres han inclòs les dobles titulacions, ja que en principi s’han de 
comptar. Pel que fa als repetidors, es va fer una previsió de l’èxit dels 
estudiants. Informa que aquests es tenen en compte i s’activaran els 
grups que facen falta sempre que responguen als criteris d’OCA. El que 
no es pot comptar és la taxa de repetidors. 
 
El degà de la Facultat de Dret opina que els repetidors creen necessitats 
estructurals i s’han de tenir en compte a l’hora de fer el balanç docent.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que la 
implantació porta dos anys i si fa falta altre grup de repetidors, se’n farà, 
però no es pot fer una previsió exacta sobre els que poden haver-hi. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 42 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 55/2011. “Aprovar els Criteris per a 
l’ampliació de plantilla del curs acadèmic 2011/2012 
següents:  
 
El criteri prioritari a tenir en compte, en aplicació del 
document d’ampliació de plantilla, serà el balanç docent 
de la viabilitat aprovada per àrea de coneixement que 
reflectisca l’estudi de viabilitat dels plans d’estudi de 
grau desprès de la remissió pels centres i departaments i 
contrastada amb allò acordat en Consell de Govern. Les 
modificacions presentades pels centres d’acord amb el 
protocol aprovat per Consell de Govern de data 29 de 
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novembre de 2010, seran estudiades i resoltes al llarg del 
curs 2011/2012 per a la seua aplicació, cas de ser 
aprovades, el propvinent curs 2012/2013. 
 
En segon ordre i sempre que sorgisquen dubtes en 
aplicació del primer criteri, es tindrà en compte el 
nombre d’incidències consolidades al llarg dels últims 
anys i la mitjana d’edat del professorat de plantilla de 
l’àrea de coneixement. Es podrà considerar com a criteri 
per a la dotació el fet que tot el professorat de plantilla 
de l’àrea de coneixement tinga més de 60 anys i que 
l’esmentada àrea tinga docència consolidada per als 
propers cursos acadèmics. 
 
Altres criteris, com la capacitat dels grups o la taxa de 
repetició dels estudiants, es tindran en compte en el 
moment en que finalitze el procés d’implantació dels 
graus. 
 
Els sexennis comportaran una reducció que, si escau, es 
tindrà en compte per a la dotació de places conjunturals. 
 
Es durà a terme un estudi per a una redistribució més 
eficaç de les places d’associat de plantilla estructural.” 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de sol·licituds per al desenvolupament de 
carrera docent del personal docent i investigador dela UVEG. 
 
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.  
 
German de Valcárcel pregunta quantes sol·licituds de promoció no han 
estat admeses en aquesta ocasió.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta que les que 
no s’han admès no ho han estat perquè no compleixen els requisits. 
 
German de Valcárcel indica que són tres els casos no admesos i recorda 
que la normativa diu que han de ser atesos. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat també recorda que 
la situació pressupostària no és molt satisfactòria i que el criteri de la 
Comissió de Professorat ha estat una per àrea de coneixement No 
s’impedeix la promoció, sinó que cal esperar a la propera convocatòria. 
Opina que els criteris no han de trencar-se. 
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 39 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 56/2011. “Aprovar les sol·licituds per al 
desenvolupament de carrera docent del personal docent 
i investigador de la Universitat de València. Estudi 
General, d’acord amb la documentació que s’adjunta  
com a annex.” Annex V. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de l’Oferta Acadèmica del curs 
2011/2012. 
 
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 i la que hi ha a l’abast dels membres del Consell en aquesta 
sessió. Afegeix que la proposta de grau es va aprovat per unanimitat en 
la Comissió de Professorat. Agraeix al Servei de Recursos Humans de PDI 
i al Centre de Postgrau l’elaboració de l’OCA. Als centres els agraeix el 
seu esforç i els demana un esforç addicional per tal que elaboren els 
horaris.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Física intervé respecte al màster de Física 
Avançada. Demana aclariments i manifesta la seua sorpresa per 
l’eliminació de dos itineraris que suposen eliminació d’assignatures i un 
doctorat, la qual cosa és un greu problema. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que en la 
Comissió de Posrgrau faltava documentació que no havia arrivat i per 
tant, s’estan aplicant criteris sobre documentació que no s’ha vist i no hi 
està tampoc l’OCA de grau. 
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, pel que fa 
al màster d’Interculturalitat, indica que es va presentar una modificació i 
no sap com ha quedat. Demana aclariments. També demana que es 
mantinga la lliure elecció en les assignatures d’àrab, portugués i Àsia 
Oriental. Pel que fa al màster de Secundària, som l’única universitat que 
oferta l’especialitat de Filologia Clàssica i Alemanya i suposa una eixida 
professional per als nostres estudiants. Demana que es mantinga.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Biològiques opina que és sorprenent 
que es facen aquestes demandes, ja que hi ha informes de la Comissió de 
Professorat i de la Comissió de Doctorat al respecte. 
 
La degana de la Facultat d’Economia agraeix l’esforç que ha fet la 
vicerectora d`Ordenació Acadèmica i Professorat. Pel que fa als màsters, 
com ara el d’Economia Industrial, té pocs estudiants però una 
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excel·lència provada. Opina que la Universitat hauria de plantejar-se 
l’estratègia des del punt de vista de la qualitat. 
 
El degà de la Facultat de Dret intervé per plantejar els seus dubtes sobre 
la lliure elecció i sobre el màster d’Estudis Internacionals, ja que no 
suposa augment de recursos i es podria mantenir aquest curs.  
 
La vicerectora de Postgrau recorda l’acord 223/2010 del Consell de 
Govern de novembre sobre racionalització de recursos i aprovació de 
criteris. Indica que la nostra obligació es aplicar-lo de la millor manera 
possible i que fins ara s’ha aplicat laxament. 
 
Pel que fa al màster de Física Avançada, contesta al degà de la Facultat 
de Física que el dia que es va reunir la Comissió de Professorat no hi era 
l’OCA i recorda que s’han donat totes les oportunitats del món.  
 
Pel que fa a la intervenció del director de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria, està d’acord. 
 
Contesta a la degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
que el màster d’Interculturalitat i el de Continguts Audiovisuals hi eren 
pendents de l’informe de PDI i aquest ha estat negatiu. 
 
Respecte del màster de Secundària se li han aplicat els criteris aprovats. 
Pel que fa a la intervenció de la degana de la Facultat d’Economia, opina 
que s’hauria d’avaluar el seu suggeriment, ja que l’any vinent s’haurà 
d’aplicar el protocol de seguiment dels màsters. 
 
Al degà de la Facultat de Dret li indica que no és dolent aplicar els 
criteris i que ens hauriem de plantejar, en el cas de màsters de 60 
crèdits, la possibilitat d’eliminar itineraris. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació opina que és 
imiprescindible que es regule l’oferta de postgrau i que canvien els 
itineraris. 
 
El degà dela Facultat de Física planteja una reflexió, ja que les dades de 
l’OCA no són aplicables al màster de Física Avançada. Opina que s’han 
d’eliiminar les assignatures dels itineraris. Demana una reunió per a aclarir 
aquest assumpte.  
 
Santiago Noguera demana aclariments sobre la proposta que s’ha de 
votar, ja que el màster de Física Avançada suposa 90 crèdits. Li 
agradaria conèixer què màsters tenen menció de qualitat i els doctorats 
que hi ha.  
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La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat aclareix que es 
tracta de criteris d’OCA per al 2011, de grau i de postgrau i cal aplicar-
los. El que està informat desfavorablement ho ha estat perquè demanen 
més recursos. Accepta la proposta del degà de la Facultat de Dret, 
sempre que no implique contractació de professorat.  Respecte de la 
proposta de lliure elecció de la degana de la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació manté les assignatures. 
 
Proposa que s’aprove el que apareix en l’informe de la Comissió de 
Professorat. 
 
El rector indica que hem de tenir un marc de referència i demana el 
suport dels membres del Consell a la proposta, independentment que les 
situacions particulars es pugan estudiar. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 38 
vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 57/2011.  
“1. Aprovar l’Oferta Acadèmica de Grau de la 
Universitat de València. Estudi General, corresponent al 
curs acadèmic 2011/2012, que s’adjunta com a annex, 
amb les consideracions següents:  
a) els graus amb capacitat per baix dels criteris d’OCA, 

en previsió del nomre d’estudiants repetidors, 
s’autoritzen provisiionalment i hauran de ser revisats 
una vegada finalitze la matrícula. 

b) Titulació de Criminologia (F. Dret): acceptar la 
proposta de desdoblament en l’asignatura 35075 
atenent que s’imparteix en aules de laboratori a la 
Facultat de Ciències Biològiques amb capacitat de 16 
estudiants. 

c) Titulació d’Informació i Documentació (F. Geografia 
i Història). Aceptar la proposta de modificació del 
tipus d’aula”I” a “L” atenent que no comporta 
increment de necessitats docents. 

d) A més a més, s’aprova la inclusió de la proposta 
d’assignatures de grau sobre relacions de gènere, 
presentada per l’Institut Universitari d’Estudis de la 
Dona en l’oferta dels centres corresponents.  

 
2. Aprovar les assignaures de lliure opció específica ue 
s’adjunta com a annex. 
 
3. Aprovar l’Oferta Acadèmica de Postgrau 2001/2012, 
que s’adjunta com a annex, amb les consieracions 
següents:  
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a) Màster en Biodiversitat, Conservació i 
Evolució(2030). Es ratifica l’informe emès per la 
Comissió de Postgrau. 

b) Màster en Biologia Molecular, Cel.·lular i Genètica 
(2031). S’informa desfavorablement vistes les 
al·legacions davant l’informe de la Comissió de 
Postgrau i donat que la proposta no s’ajusta als 
criteris d’OCA. 

c) Màster en Continguts i Formats audiovisuals(2034). 
S’informa desfavorablement atès que s’incrementen 
les necessitats docents en àrees amb dèfcit.  

d) Màster en Economia Industrial(2062). S’informa 
favorablement, ja que ha arrivat el pla de millora. 

e) Màster en Estudis Medievals de la Corona 
d’Aragó(2013). S’informa desfavorablement, donat 
que el nombre global d’estudiants matriculats no 
supera els requerits. 

f) Màster en Física Mèdica (2040).S’informa 
favorablement, ja que ha arrivat el pla de millora. 

g) Màster en Interculturalitat i Polítiques 
Comunicatives en la Societat de la Informació 
(2012).S’informa desfavorablement, donat que 
s’incrementen les necessitats docents i a més iimplica 
modificació substancial de la memòria “Verifica”. 

h) Màster en investigació Biomèdica (2017). S’informa 
desfavorablement, donat que no s’ha tramès l’oferta 
requerida per la Comissió d’Estudis de Postgrau. 

i) Màster en Investigació de Didàctiques Específiques 
(2023). Es ratifica l’informe de la Comissió d’Estudis 
de Postgrau. 

j) Màster en Investigació en Llengües i Literatures 
(2016). S’informa favorablement am bel compromísi 
de desactivar dues assignatures optatives.  

k) Màster en Investigació i Matemàtica (2087). Es 
ratifica l’informe de la Comissió d’Estudis de 
Postgrau.  

l) Màster en Marquèting i Investigació de Mercats 
(2073). S’informa favorablement, donat que hi ha 
suficients recursos docents. 

m) Màster en Professorat i Educació Secundària(2024). 
S’informa desfavorablement l’oferta d’un tercer grup 
en l’especialitat de dibuix i l’oferta d’un segon grup 
en l’assignatura FOL, per insuficiència de recursos 
docents. Es ratifica l’informe favorable de la 
Comissió d’Estudis de Postgrau en la resta 
d’especialitats.  

n) Màster en Traducció Creativa i Humanística(2055). 
Es ratifica l’informe de la Comissió d’Estudis de 
Postgrau 
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4. Es ratifica l’informe favorable de la Comissió de 
Postgrau en l’Oferta de Curs Acadèmic de Programes de 
Doctorat, que s’adjunta com a annex.  
 
5. Es delega en la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat l’aprovació de les modificaciones escaients 
amb posterioritat a l’aprovació d’aquesta Oferta.” 
Annex VI. 

 
Punt 13.  Transformació, si escau, de plaça vacant. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi hia en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 58/2011. “Aprovar la transformació de la plaça 
núm.1240 de l’àrea d’Història i Institucions 
Econòmiques, d’ajudant doctor a ajudant.” 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de Criteris per atendre situacions 
conjunturals de plantilla per al curs acadèmic 2011/2012. 
 
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.  
 
El degà de la Facultat de Dret li agraeix la vicerectora la permeabilitat en 
els centres grans. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 59/2011. “Aprovar els Criteris per a atendre les 
situacions conjunturals de plantilla per al curs acadèmic 
2011/2012, que s’adjunten com a annex.” Annex VII. 

 
Punt 15. Contractació, si escau, de professors emèrits i honoraris. 
 
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.  
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La secretària general llig la sentència davant el recurs presentat per José 
Casas Pardo i els acords dels consells de govern anteriors. Explica les 
raons de tornar de nou la proposta d’aquest professor. La sentència del 
Jutgat Contencios Administratiu nª 10 de València, de 9 de desembre de 
2010 establia l’obligació de retrotraure aquesta decisió al moment de la 
seua adopció, en considerar que es tractava d’un acord que el Consell de 
Govern havia de motivar. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Dret indica que d’acord amb els mèrits, votarà 
en conseqüència. 
 
El degà de la Facultat de Psicologia planteja dubtes respecte a la 
justificació dels vots. 
 
El rector indica que l’Assessoria Jurídica no va recórrer la sentència i per 
tant, no podem saber, la doctrina del jutge. Pel que fa a la proposta de 
Vicente Cuñat és una persona molt coneguda en la comunitat 
universitària i sobren les justificacions.  
 
La secretària general recorda les normes específiques per ser emèrit en 
la Universitat de València, d’acord amb els art. 29 i 30 del Reglament de 
Selecció de Personal Docent i Investigador de la Universitat, com ara: 
comptar amb tres components d’investigació i cinc de docència 
reconeguts, els seus mèrits curriculars, la participació en la vida 
universitària passada i la que proposa portar a terme, així com la 
capacitat de formar o seguir liderant grups d’investigació. D’altra banda, 
com estableix el reglament (art. 301), indica que el Consell de Govern 
aprovarà o desestimarà la proposta de contractació de professor emèrit 
en votació secreta.  
 
El rector, pel que fa a la proposta de contractació de José Casas Pardo 
com a professor emèrit, assenyala que perquè els membres del Consell 
de Govern es formen una opinió, haurien de considerar les 
característiques del que suposa ser emèrit en la Universitat de València, 
en atenció a la valoració del currículum i a l’aplicació o posada en 
pràctica del seu projecte o programa d’activitat en la Universitat, els 
informes previs sobre aquesta proposta i especialment, l’informe del 
Departament d’Economia Aplicada. Insisteix que es tinguen en compte el 
currículum vitae, la coherència de la memòria aportada, així com la 
viabilitat i aplicació pràctica del programa d’activitat a desenvolupar. 
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes de professors emèrits i els 
nomenaments de professors honoraris. 
 
Professors emèrits:  
 
José Casas Pardo: SI: 13 vots 
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   NO: 20 vots 
   Blancs: 7 
 
Vicente Cuñat Edo: SI: 35 
     NO: 2 
     Blancs: 1 
 
Professors  honoraris:  
 
José Manuel Michelena Saval: SI: 35 
    NO: 1 
    Blancs: 2 
 
Julia Sevilla Meriino: SI: 35 
      NO: 4 
      Blancs: 1 
 
Per tant, es prenen els acords següents:  
 

ACGUV 60/2011. “Autoritzar la contractació de Vicente 
Cuñat Edo, catedràtic de Dret Mercantil, com a 
professor emèrit de la Universitat de València. Estudi 
General.” 

 
ACGUV 61/2011. “No autoritzar la contractació del 
catedràtic d’universitat José Casas Pardo, com a 
professor emèrit de la Universitat de València. Estudi 
General.” 
 
ACGUV 62/2011. “Nomenar al professor José Manuel 
Michelena Saval, professor honorari de la Universitat de 
València. Estudi General.” 
 
ACGUV 63/2011. “Nomenar a la professora Julia Sevilla 
Merino, professora honorària de la Universitat de 
València. Estudi General.” 
 

Punt 16. Aprovació, si escau, de protocol per a l’ús dels espais docents. 
 
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. Aquesta proposta es refereix als usos d’espais docents de grau i 
de postgrau. Proposa aprovar el document i convocar una reunió amb els 
tres degans representants de Campus. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport proposa 
l’establiment d’una data prèvia  al 15 de maig per veure les necessitats i 
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desequilibris. Suggereix que hi haja un mes de termini des de l’aprovació 
de l’OCA per introduir els horaris de cada titulació. 
 
El director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia proposa 
poder veure quins espais estan ocupats i quins estan lliures i que 
s’empre una eina més amable. 
 
Clara Eugenia Cascant indica que els estudiants tenen molts problemes a 
l’hora d’aconseguir espais i el procediment se’ls allarga massa. Llig 
l’escrit següent:  
 
“Les associacions d’estudiants estem experimentant series dificultats 
per a desentrrollar les nostres activitats dirigides a la comunitat 
universitària (i concretament, als i les estudiants) per un conjunt de 
dificultats interposades per alguns pocs degans. 
 
Les dificultats constitueixen en allargar el procediment de sol·licitud 
d’aula, en aplicar al milimetre un supòsit regularment existent en la clara 
intenció de aconseguir el desestiment per la nostra part o en negar-nos 
la possibilitat d’enviar comunicacions als i les estudiants. 
 
Com a exemple dels quals, conservem tota la documentació:  
 
. hi ha hagut una ocasió en la que se’ns ha concedit un espai que es va 
sol·licitar amb diverses setmanes d’antelació, vint minuts abans del 
moment de l’activitat. 
. També ha passat que se’ns ha sotmès a un tercer grau en preguntes 
sobre les activitats, moltes d’elles innecessàries i fins i tot de l’àmbit 
privat de l’Associació. 
. Igualment hem arrivat a tenir amonestacions directes del degà sobre 
que si l’activitat no ès adequada, hi haurà fortes conseqüències. 
. També hem pogut comprovar, com algunes Facultats lliuren les nostres 
comunicacions a estudiants i unes altres al·leguen excuses del més 
variat per a no fer-ho. En qualsevol empresa, l’empresari està obligat a 
posar un tauler sindical per a les comunicacions dels sindicats als  
treballadors i treballadores.  
 
Es paradòxic veure com aquestes actuacions es donen només amb certs 
grups i només certes activitats. Afortunadament, el sindicat d’estudiants 
al que represente manté bones relacions amb els responsables d’altres 
sindicats estudiantils i hem pogut comparar les diferències de tracte, que 
no són exclusives front a València Universitària, si no que són suportades 
per alguns altres grups també. Tot depèn del color del degà responsable.  
 
És important deixar clar que com a norma general, hem tingut i 
continuem tenint la col·laboració de la grandíssima majoria dels degans i 
deganes, i que la seua gestió és àgil. Molt àgil en comparació a aquells 
que plantegen dificultats. 
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També és important indicar que les activitats a les que fem referència 
són activitats tan importants, innocents i necessàries com activitats de 
codesenvolupament a Marroc, algunes d’elles finançades per la 
Universitat de València, activitats de mobilitat per als estudiants, com el 
Voluntariat Europeu, finançat per la Comissió Europea, formació sobre 
teatres o sessions informatives als estudiants sobre els seus drets o 
oportunitats professionals o acadèmiques. 
 
Sabem que no cal recordar als membres del Consell de Govern la suma 
importància que té permetre la participació estudiantil en el si de la 
Univeritat. És més, sabem que tots i totes són conscients de la 
importància que té acaronar la participacióo i fomentar-la. Però vullguera 
fer notar que els articles 10 i 11.1.C dels Estatuts garanteixen la 
participació estudiantil i que l’art. 177. F  garanteix el dret “a les 
assignacions pressupostàries i als mitjans materials necessaris per a 
l’exercici del dret de participació en els òrgans de govern, de 
representació i de gestió, i per a la promoció i realització d’activitats 
culturals, esportives i recreatives.” 
 
Aquest cas l’hem posat en mans del delegat d’estudiants, i ens consta 
que està igualment preocupat pel tema i buscant solucions. 
 
És per això, que recomanem a l’equip rectoral l’actuació al respecte, no 
només garantint la participació, sinó fomentant-la; garantint l’objectivitat 
en l’assignació de recursos a les associacions, aportant transparència 
mitjançant reglaments. 
 
Volguerem que l’equip rectoral fera primerament un estudi de la situació, 
comparant també en el foment de la participació que es produeix amb 
unes altres universitats i, posteriorment, proposara mides serioses i 
efectives, entre les quals destacariem un reglament per a l´ús d’espais i 
lliurament d’informació als estudiants i una aposta decidida per dotar de 
recursos tècnics a les associacions per al desenvolupament de les seues 
activitats.” 
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraetructures contesta que els temes 
plantejats pel degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport es poden tractar en una reunió. Ja es té una primera aproximació 
de l’ocupació de les aules per a enguany i es procurarà que el sistema 
siga més accessible. D’altra banda,  respon a Clara Eugenia Cascant que 
la responsabilitat de la concessió d’aules la tenen els centres. 
 
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 64/2011. “Aprovar el Protocol per a l’ús 
d’espais docents de la Universitat de Valèmcia. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
VIII. 
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Punt 17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
Els vicerectors de Participació i Projecció Territorial, la vicerectora de 
Relacions Internacionals i Cooperació i la vicerectora de Comunicació i 
Relacions Institucionals presenten els corresponents convenis i fan 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es prenen els acords 
següents:  
 

ACGUV 65/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sueca i la 
Universitat de València. Estudi General,  el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex IX. 
 
ACGUV 66/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Eliana i la 
Universitat de València. Estudi General,  el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex X. 
 
ACGUV 67/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre el Centre Aigle (Buenos Aires- 
Argentina) i la Universitat de València. Estudi General,  
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 68/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat de Quintana Roo 
(Mèxic) i la Universitat de València. Estudi General,  el 
text del qual s’adjunta com a annex.”Annex XII. 

 
ACGUV 69/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre el Centre Internacional de La 
Papa (Perú)) i la Universitat de València. Estudi 
General,  el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XIII. 
 
ACGUV 70/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Conselleria de Governació 
i la Universitat de València. Estudi General,  per a la 
realització d’activitats de formació, estudi, investigació i 
divulgació sobre les matèries que són competència del 
departament del Consell esmentat, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 
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ACGUV 71/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el Col·legi Oficial de 
Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 72/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el Col·legi Oficial 
d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat 
Valenciana i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 

 
Punt 18. Informe, si escau, del títol ERASMUS MUNDUS “Psicologia del 
treball, de les organitzacions i dels recursos humans”. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que 
es tracta d’un màster que ha d’aprovar la Comissió Europea, que en 
suggereix una modificació.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 73/2011. “Informar favorablement sobre la 
modificació del títol Erasmus Mundus, “Psicologia del 
treball, de les organitzacions i els recursos humans” que 
s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 

 
Punt 19. Aprovació, si escau, del contracte de llicència dels drets d’ús i 
explotació de la patent “Motion detection system and method”. 
 
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 sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 74/2011. “Autoritzar la signatura del contracte 
de llicència dels drets d’ús i d’explotació de la patent 
IL20070184868 titulada "Motion detection system and 
method" de la qual són cotitulars la Universitat de 
València i la Universitat de Bar-Ilan, a l'empresa Beijing 
Cathay Technologies, L.T.D, que s’adjunta com a 
annex.” Annex XVIII. 
 



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

 32 

Punt 20. Modificacions pressupostàries.  
 
No hi ha cap proposta.  
 
Punt 21. Torn obert de paraules.  
 
El vicerector de Planificació i Igualtat indica que s’ha de fer el seguiment 
de les titulacions i pel que fa als graus s’ha elegit a Farmàcia, Fisioteràpia 
i Graduat Social, però encara no s’han elegit els postgraus. Fins ara la 
política que s’ha seguit en els postgraus ha sigut la de no fer 
avaluacions. 
 
Es presentaran totes les documentacions al Consell de Govern i 
l’avaluació serà inexcusable. La setmana propera estarà enllestida tota la 
documentació i demana a degans i responsables de centres que 
proposen una persona per a formar part de la Comissió de Docència. 
Tota la docència dels graus s’està avaluant, però no passa el mateix amb 
la docència dels postgraus. Algunes universitats estan fent avaluacions 
on line. Indica que també es podria fer ací, però seria de forma 
experimental.  
 
D’altra banda informa que ha arribat un conveni sobre l’empreniment dels 
estudiants que lliurarà a tots per fer una convocatòria d’aquest projecte 
que té caràcter estatal. 
 
També s’ha posat en marxa el Campus científic d’estiu, orientat cap a les 
ciències bàsiques.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials recorda que fa un any el 
Consell de Govern va autoritzar la impartició de tres màsters en el centre 
adscrit Florida Universitària. Pregunta si es fa alguna mena de seguiment 
d’aquestes titulacions i si es compleixen els horaris lectius. 
 
El vicerector de Planificació i Igualtat contesta que el seguiment en els 
centres adscrits serà el mateix que per als centres oficials. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
13’50 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
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