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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 5 d’abril 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’Investigació i 
Política Científica: Pedro M. 
Carrasco Sorlí. 
 

Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 
Vicerector de Cultura, 
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 
 
Directora EU Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Director EU Infermeria I 
Podologia: Julio Jorge Fernández 
Garrido 
 
Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
 
Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
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Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
Vicedegana Fac. Dret. Alicia 
Armengot Vilaplana 
 
Vicedegà Fac.  Economia: Juan 
Francisco Martínez 
 
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. Socials: Ernest Cano 
Cano 
 
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. Filologia,Traducció i 
Comunicació: María Virginia 
González García 
 
PDI Fac. Ciències Socials: 
Magdalena López Precioso 
 
Estudiant Fac. Ciències Socials: 
Clara Eugenia Cascant Sempere 
 
Estudiant Fac. Dret: Paula 
Serrano Caracena 
 
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 
 
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 
 
 
 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.5 D’ABRIL DE  2011 
 

-3- 

(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 

 
 
Absències justificades:  
 
PDI Fac.C. Matemàtiques: Lucía 
Sanus Vitoria 
 
PDI Fac. Economia: Pilar Soriano 
Felipe 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
Convidat:  
 
President de la Comissió 
d’Estatuts: Ricardo Juan Sánchez 
 
 
 
 
 
    

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

 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern d’1 de març 
de 2011. 
 
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. No hi ha sol·liituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 75/2011. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
d’1 de març de 2011.” 
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Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector manifesta el condol dels membres del Consell pel traspas de 
Luisa Cardona Sahuquillo, tècnica superior de gestió del Patronat Sud-
Nord de la Fundació General. 
 
A continuació felicita als membres de la comunitat universitària 
següents: 
 
. Antonio Ariño, que ja ha assumit el Vicerectorat d’Arts, Cultura i 
Patrimoni i passa a anormenar-se Vicerectorat de Cultura, Planificació i 
Igualtat. Igualment Felicita Josep Lluís Sirera per la tasca realitzada al 
capdavant del Vicerectorat. 
 
. Silvia Barona, vicepresidenta executiva de la Fundació General de la 
Universitat, en substitució de Josep Lluis Sirera. 
 
. La periodista Carmen Amoraga, que ha rebut el premi de Dones 
Progresistes 2011. 
 
. La peridista Magda R. Brox, que ha estat guardonada amb el Premi 
Manuel Castillo, sobre la Pau i la Cooperació al Desenvolupament de la 
Universitat, en la categoria de periodisme, per l’article publicat en El País 
titulat “Keita espera su último viaje”. 
 
. Hilari García, que és el nou director de l’Orquestra Filharmònica de la 
universitat, i substitueix a Cristobal Soler, que des d’octubre és el 
director musical del Teatre de la Zarzuela. 
 
. El treball “Escena Erasmus-projecte Teatral Europeu”, presentat per 
l’Aula Escena Erasmus de la Universitat de València, que ha estat 
selecciionat com a representant d’Espanya en el Premi Europeu 
Carlemany de la Joventut, 2011. 
 
. El catedràtic de Psicologia Social i Seguretat Vial (INTRAS), Luis 
Montoro, que ha estat guardonat amb el  Premi Prever 2010 en la 
categoria de serveis especials, per la labor a favor de la divulgació i 
implantació de la prevenció de riscos laborals. 
 
. El catedràtic de Psicologia Social José Maria Peiró, que ha estat 
reconegut amb la Medalla d’Or, amb distintiu roig al mèrit professional en 
les relacions industrials i ciències del treball 2010, que atorga el Consell 
General de Relacions Industrials i Llicenciats en Ciències del Treball. 
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. Les vicerectores Isabel Vazquez Navarro, d’Estudis i Política Lingüística, 
Rosa Mª Marín Sáez, de Postsgrau, i el vicerector d’Investigació i Política 
Científica, Pedro Carrasco Sorlí, que són els representants del Consell de 
Govern per a formar part de la Comissió Mixta, encarregada de 
deseenvolupar les accions derivades del conveni signat entre la 
universitat i la Fundació Universitat-Empresa.  
 
. El professor Antonio Llombart Bosch, que ha estat nomenat membre 
d’honor de la Societat Cubana de l’Acadèmia Internacional de Patologia. 
 
El rector comunica que el 17 de març de 2011 es va reunir el Consell 
d’Universitats per a debatre, sobretot, l’Estatut del PDI, al que va assistir 
la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa que s’hi va 
tractar sobre la comptabilitat analítica i sobre el professorat. Es va 
aprovar un model de comptabilitat analítica que ja s’havia estudiat. Es 
posarà en marxa entre el 2012 i el 2013 i estarà totalment implantat en 
el curs 2013-2014. A partir d’abril s’iniciarà el sistema d’implantació i 
hauran diversas reunions informatives. El procés d’implantació anirà 
acompanyat d’incentivacions econòmiques.  
 
Indica que també s’hi va plantejar la creació d’una comissió mixta per a 
l’estudi de la Governança en el sistema universitari espanyol. Altre tema 
va ser l’informe sobre el sistema d’actuació respecte de l’acreditació. 
S’hi va aprovar un reglament sobre la CNAI i l’ANECA. 
 
El punt més important va ser el debat sobre l’esborrany de l’Estatut del 
PDI. Hi havia alguns temes que les universitats no van acceptar com ara,  
la intensificació en la dedicació del professorat i alguns temes 
econòmics.  
 
Pel que fa a la Governança, s’hi va fer una referència general al 
compliment de l’Estatut de l’Empleat Públic. S’hauria d’arribar a un 
consen abans del 3 d’abril. 
 
D’altra banda, comunica que les dates de preinscripció es lliuraran a les 
Universitats. 
 
El 30 de març es va reunir el Consell Social per a tractar sobre la 
fiscalització. 
 
A març també es va aprovar la Llei de la Ciència. 
 
Indica que l’Institut Universitari de Filologia Valenciana ha commemorat, 
juntament amb la Universitat d’Alacant i la Jaume I de Castelló, el 
centenari del naixement d’Enric Valor, amb una cicle de conferències i 
diversos actes.  
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La Universitat de València serà la seu permanent de l’Associació 
Científica de l’INBAM (International Network of Busines and 
Management), una xarxa formada per editors de revistes científiques 
indexades a l’Institut for Scientifics Informations.  
 
La Universitat ha posat en marxa el supercomputador Lluís Vives, que 
ens situa entre les cinc primeres universitats d’España. 
 
 El màster Erasmus Mundus en psicologia del treball ha rebut el segell 
d’excel·lència de l’Oficina Meidterrània de la Joventut. 
 
La nostra universitat col·labora amb el Col·legi d’Espanya a Paris en la 
celebració de l’Any Internacional de la Química.  
 
L’ambaixada dels Estats Units ha fet entrega a la Universitat de València 
en un acte protocol·lari, de la col·lecció “The Library of Amèrica”. 
 
La Universitat de València participa a la “IEEE International Winter Shool 
of Information Theory” una de les reunions internacionals més 
destacades en matèria de Telecomunicacions, que tindrà lloc a la 
universitat Pompeu Fabra de Barcelona.  
 
El Jardí Botànic ha estat guardonat pel Banc de Dades de Biodiversitat 
de la Comunitat Valenciana, en la secció de Centres d’Investigació, 
reconeixent els treballs de tres membres del Botànic: Gonzalo Mateo, 
Jesús Riera i Carles Fabegat. 
 
S’han signat els convenis següents:  
 
. Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Chiva, per a dur a terme 
projectes conjunts.  
 
. Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sagunt.  
 
. Hem signat el conveni de col·laboració amb la Fundació Lluís  Alcanyís.  
 
. Conveni am el col·legi Oficial de dietistes i nutricionistes, per tal de 
col·laboraor per a millorar la formació dels alumnes de la Universitat.  
 
. Conveni de col·laboració amb la Fundació Nova Feina per dur a terme 
diferents accions dirigides a millorar la capacitat d’inserció laboral i altres 
temes. 
 
. Conveni de col·laboració amb l’associació d’empreses de consultoria 
Terciario Avanzado Comunidad Valenciana, per impulsar accions 
formatives i de divulgació. 
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. Conveni de col·laboració amb la Mancomunitat intermunicipal de l’Horta 
Sud, per a estrènyer relacions i establir normes que incrementen els 
contactes i col·laboracions entre ambdues institucions. 
 
. Conveni d ecol·laboració amb l’Ajuntament d’Ontinyent per a l’execució 
de projectes i programes conjunts ambdues institucions. 
 
. Amb la Fundació Universitat-Empresa de València, dins del programa de 
cooperació eoducativa, diversos convenis amb diferents entitats.  
 
Punt 3. Elecció d’estudiant per a la Fundació General de la UVEG 
 
El rector presenta l’assumpte i cedeix la paraula la secretària general 
perquè presente la proposta.  
 
La secretària general presenta l’estudianta Paula Serrano com a 
candidata.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta. Una vegada realitzat l’escrutini, 
obté el següent resultat:  SI: 42 vots, NO: 1 vot  i En blanc: 1 vot.  
 
Per tant, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 76/2011. “Elegir l’estudianta del Consell de 
Govern, Paula Serrano Caracena, per formar part de la 
Fundació General de la Universitat de València. Estudi 
General.” 

 
Punt 4.  Concessió, si escau, de la lMedalla de la UVEG a Andreu Alfaro. 
 
El vicerector de Cultura, Igualdad i Planificació presenta la proposta i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Indica que hi ha un error, ja que es tracta del grup Parpalló. Fa 
un breu resum del currículum d'Andreu Alfaro. Destaca que ha tingut una 
educació autodidacta i es va posar en contacte amb grups 
d’ensenyament per a desenvolupar una obra molt personalitzada amb 
elements crítics que sempre són presents. També destaca el seu gran 
compromís amb la cultura i grups valencianistes i la seua tasca de 
coordinador de totes les arts. Per tot això es mereix que la Universitat 
de València li atorgue la Medalla i demana el vot favorable.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, que obté el resultat següent: 
41 vots a favor i 3 en blanc. Per tant es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 77/2011. “Concedir la Medalla de la Universitat 
de València. Estudi General Andreu Alfaro Hernández.” 
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Punt 5. Constitució, si escau, de la Comissió Econòmica.  
 
El vicerector d’Economia presenta l’assumpte. Indica que la composició 
d’aquesta Comissió està prevista al Reglament de règim intern del 
Consell de Govern i cal elegir tres membres (1 estudiant, 1 PAS i 1 
membre del Consell Social) entre els membres d’aquest òrgan elegits 
entre ells. Anuncia que es vol formar una subcomissió de treball per 
elaborar informes.  
 
Se sotmet a votació secreta els candidats: Gabriel Salinas Lim 
(estudiant), Mº Luisa Manzano Hernández (PAS) i Alfonso Maldonado 
(Consell Social). 
 
Per tant es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 78/2011. “Elegir els membres del Consell de 
Govern que tot seguit s’esmenten, per formar part de la 
Comissió Económica, d’acord amb l’art. 7è del 
Reglament de règim intern del Consell de Govern:  
 
. Alfonso Maldonado Rubio, representant del Consell 
Social 
. Gabriel Salinas Lim, representant dels estudiants. 
. Mª Luisa Manzano Hernández, rerpesentant del PAS.” 

 
Punt 6. Transformació, confirmació i/o amortització de places vacants. 
 
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. Afegeix que la Comissió de Professorat ha informat 
favorablement sobre la proposta. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 79/2011. “Transformar, confirmar i/o 
amortitzar les places vacants que s’indiquen a la 
documentació que s’adjunta com a annex.” Annex I. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de l’ampliació de plantilla de professorat 
(dotació de places/promoció), 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. Indica que la proposta de promoció que es presenta es refereix 
a dues places d’ajudant doctor a contractat doctor, que es van informar 
desfavorablement al Consell de Govern anterior, però no es va 
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comptabilitzar la docència en altres universitats. Demana l’aprovació. Pel 
que fa a l’ampliació de plantilla fa referència a les àrees de coneixement 
quan estiguen implantats definitivament els graus. Finalment, respecte 
de les places d’associats de ciències de la salut, és conscient dels 
dèficits, però s’han de dotar de places de professorat estable i no sols 
d’associats o associades. Demana el vot favorable.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Física proposa, de cara al futur, que es tinga en 
compte la possibilitat de fer el repartiment segon els tipus d’àrees de 
coneixement (estatals, pròpies….) 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que s’està 
treballant per fer una fòrmula informàtica perquè els centres 
accedisquen a aquesta informació i també els departaments. Respecte 
del criteri de l’àrea de coneixement, s’ha fet d’aquesta manera, però si 
s’observen desequilibris, es podrà fer d’una altra manera. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 80/2011. “Aprovar l’ampliació de plantilla de 
professorat (dotacio de places/ promoció), corresponent 
al curs acadèmic 2011/2012 que s’adjunta com a annex.” 
Annex II. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, sobre sol·licituds de dotació de places per a 
l’estabilització de professors associats 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 sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 81/2011. “Aprovar le sol·licituds de dotació de 
places per a l’estabilització de professors associats a 
temps parcial, que s’adjunta com a annex.” Annex III. 

 
Punt 9. Informe al voltant de la proposta del rector de reforma 
d’Estatuts i presa d’acord sobre el termini d’actuació de la Comissió 
d’Estatuts.  
 
El rector comunica al Consell de govern que presentarà una proposta de 
modificació parcial dels estatuts de la universitat. Segons l’art. 243.1 
dels Estatuts , el rector pot fer la proposta. 

La proposta es formalitzarà demà dimecres dia 6, a través de la seua  
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presentació dirigida a la mesa del claustre.  

D'acord amb l'article 245.1 aquesta proposta estarà en exposició pública 
del 7 d'abril al 5 de maig fins a les 18 hores. Estarà en la pàgina web de 
secretària general juntament amb el model d'al·legació.    

El text que es proposa constitueix una reforma parcial dels Estatuts, la 
justificació de la qual és l'adequació dels estatuts a algunes normes 
d'ordre jeràrquicament superior o altres normes que afecten als 
mateixos.      

Especialment:  

LO 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la LO 6/2001, de 
21 de desembre, de Universitats. 

Ley 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de 
lEmpleat Públic. 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes. 

Real Decreto 1791/2010, de 30 de desembre, prr el que s’aprova 
l’Estatut de l’estudiant universitari. 
 
Reglament de Selecció del Personal docent i investigador, que si bé data 
de l'any 2003, ha estat objecte de successives reformes, l'última de les 
quals de l'any 2009 . 

Estatut del Personal Investigador en Formació de la Universitat de 
València, aprovat per Acord de Consell de Govern de 21 de desembre de 
2010 

El rector sol·licita al Consell de Govern que aprove un termini perquè la 
Comissió d'Estatuts puga elaborar un dictamen sobre aquesta 
proposta.   El termini que es proposa és fins al 30 de juny de 2011. (Art. 
245.2 Estatuts). 

S’obre un torn d’intervencions. 
 
El president de la Junta de PDI indica que el termini per presentar-hi 
esmenes es curt, donat que les festes de Setmana Santa estan pel mig. 
 
La seretària general indica que realment són 20 dies hàbils, d’acord amb 
l’art. 245.1 dels Estatuts. 
 
Ernest Cano pregunta si les esmenes que es presenten han de referir-se 
a aquesta proposta de reforma parcial.  
 
La secretària general contesta afirmativament, encara que es possible 
plantejar altres propostes de reforma.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
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ACGUV 82/2011. “Establir, en compliment de l’art. 
245.2 dels Estatuts, un termini fins al 30 de juny de 2011 
perquè la Comissió d’Estatuts emeta el seu dictamen 
sobre la proposta de reforma parcial dels Estatuts, que 
serà sotmesa a informació pública del 7 d’abril fins al 5 
de maig, perquè els membres de la comunitat 
universitària puguen presentar les seues esmenes.” 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de modificació de proposta de premi 
extraordinari. 
 
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 pren l’acord següent:  
 

ACGUV 83/2011.  
”1. Anul·lar la concessió de premi extraordinari de 
llicenciatura en la titulació de Criminologia, 
corresponent al curs acadèmic 2009/2010, a la 
llicenciada Ana Cussac Grau. 
 
2. Concedir premi extraordinari de llicenciatura en la 
titulació de Criminologia, corresponent al curs acadèmic 
2009/10, a la llicenciada Maria del Carmen Martí 
Sanchis.” 

 
 
Punt 11. Aprovació, si escau, de proposta de límit d’accés als estudis de 
grau i de segon cicle, per al curs acadèmic 2011/2012. 
 
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.  
 
El director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia proposa la 
possibilitat de posar límit d’accés per als cursos de formació addicionals. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística contestarà que ho 
estudiarà. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
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ACGUV 84/2011. “Aprovar la proposta de límit d’accés 
de la Universitat de València. Estudi General per als 
estudis de grau i de segon cicle, corresponents al curs 
acadèmic 2011/2012, que s’adjunta com a annex.” Annex 
IV. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de programes de dobles titulacions: 
Sociologia-CC. Polítiques i de l’Administració i Telecomunicació.  
 
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. Afegeix que la proposta de doble titulació de Telecomunicacions 
és nova, però procedent. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que es tracta 
d’una proposta amb una demanda social i la idea és que siga atractiva 
per als estudiants.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 85/2011.  
“1. Aprovar el programa de doble titulació de Ciències 
Polítiques i de l’Administració Pública - Sociologia, que 
s’adjunta com a annex. 
 
2. Modificar el pla d’estudis del grau de Ciències 
Polítiques i de l’Administració Pública en incorporar 
amb caràcter d’optativa l’assignatura “Estructura i 
Canvi Social”  del grau de Sociologia, a efectes del 
programa de doble titulació esmentada en el paràgraf 
anterior. 
 
3. Modificar el pla d’estudis del grau de Sociologia en 
incloure com a optatives les assignatures del grau de 
Ciències Polítiques i de l’Administració Pública: 
“Cultura, comportament i actors polítics” i “Drets 
Humans i Cooperació Internacional”, a efectes del 
programa de doble titulació esmentat al punt 1 d’aquest 
certificat. 
 
4. Aprovar el programa de doble titulació en 
Telecomunicació: Enginyeria Telemàtica- Enginyeria 
Electrònica de Telecomunicació, que s’adjunta com a 
annex.” Annex V. 
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Punt 13. Aprovació, si escau, de l’Oferta d’estudis propis de postgrau i 
d’especialització per al curs 2011/2012 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General i en l’aula 
Virtual. Es tracta de 241 cursos de segona edició amb informe favorable 
i 79 cursos de primera edició, dels quals 69 tenen informe favorable i 9 
són desfavorables.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Psicologia plantea dubtes pel que fa a dos 
cursos informats desfavorablement, però que al Subcomissió de C. 
Socials els havia informat favorablement també fa referència al màster 
de que s’han fet correccions significatives i demana que es tinguen en 
compte. 
 
La vicerectora de Postgrau proposa que els cursos esmentats s’aproven 
condicionadament perquè se subsane la documentació.  
 
Ernest Cano indica respecte del màster que va passar a la subcomissió 
perquè en fera un informe.  
 
La vicerectora de Postgrau informa que eixe informe ha estat 
desfavorable. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 86/2011.  
“1. Aprovar l’oferta d’estudis propis de postgrau i 
d’especialització (1ª edició i de 2ª o més edicions), 
corressponent al curs 2011/2012, que s’adjunta com a 
annex. 
 
2. Aprovar condicionadament a la arribada de la 
documentació escaient els cursos següents:  
 
- 11514190 (1ª edició) Certificat en Maneig i Interpretació de 
Proves Psicomètriques i Plasmació en un Informe Psicopedagògic de 
Resultats per a Valorar Xiquets i Adolescents. 
- 11514210 (1ª edició) Certificat en Maneig dels Problemes de 
Descontrol Emocional, Assertivitat i Comunicació en Conflictes de 
Parella. 
- 11123260 (2ª o més edicions) Diploma d'Especialització 
Professional Universitària en Gestió d'Equips Humans i Voluntariat en 
Entitats Socials. 
- 11714640 (2ª ó mes edicions) Certificat Introduction to 
Regenerative Medicine: Biology and Applications of Human Stem 
Cells. 
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3. El curs 11121120 (1ª edició) Màster en Navegació Marítima i 
Seguretat en el Mar, Gestió d'Esdeveniments i Activitats Nàutiques. 
Resta pendent d’informe final. 
 
4. Informar desfavorablement els cursos de primera 
edició següents:  
 

PROPOSTES INFORMADES DESFAVORABLEMENT 
CÒDI CURS 

11123370 Diploma d'Especialització Professional Universitària en Intervenció 
Sociolaboral amb Col·lectius en Risc d'Exclusió Social 

11221160 Màster en Inserció Sociolaboral 

11221170 Màster en Pèrit Judicial en Prevenció de Riscos Laborals 

11222240/11221160 Diploma de Tècnic en Polítiques d'Ocupació 

11222250/11221160 Complement per a obtenir el màster en Inserció Sociolaboral 

11714770 Certificat en New Techniques in Cell Culture and Cellular Analysis 
/Certificat en Noves Tècniques de Cultiu i Anàlisi Cel·lular” 

 
Annex VI. 
 
Punt 14.  Aprovació, si escau, de Reglament de règim intern del Servei 
de Biblioteques i Documentació.  
 
El rector comunica que s’ha invitat en aquest punt al President de la 
Comissió d’Estatuts.  
 
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que la Comissió d’Estatuts n’ha informat favorablement.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Mª Luisa Manzano felicita el vicerector per la redacció del text, que ha 
estat molt consensuada.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 87/2011. “Aprovar el Reglament de règim 
intern del Servei de Biblioteques i Documentació, que 
s’adjunta com a annex.” Annex VII. 
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Punt 15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació presenta els 
convenis amb Jefferson School, la Secretaria Educación Guerrero i amb la 
Universitat ORT. 
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta el conveni 
amb l’Ajuntament de Torrent. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques presenta el conveni amb 
l’Ajuntament de Gandia. 
 
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació presenta el conveni amb la 
Capella de Ministrers.  
 
Tots ells 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 pren l’acord següent:  
 

ACGUV 88/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Secretaria d’Educació Guerrero 
(Mèxic) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.”Annex VIII. 
 
ACGUV 89/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Thomas Jefferson School of 
Law (Estats Units) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
IX. 

 
ACGUV 90/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universidad ORT (Uruguay) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex X. 
 
ACGUV 91/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Torrent i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex XI. 
 
ACGUV 92/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre el Ministeri d’Educació, 
l’Ajuntament de Gandia i la Universitat de València. 
Estudi General, per engegar el programa 
d’aprofundiment de coneixement adreçat als alumnes no 
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universitaris amb major capacitat i motivació per a 
aprendre, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XII. 

 
ACGUV 93/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Formació Musical Valenciana 
Capella dels Ministrers i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.”Annex XIII. 
 

Punt 16. 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.  Indica que hi ha una activitat informada desfavorablement i 
proposa que es retire, la qual cosa s’accepta.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 94/2011. “Aprovar les activitats puntuals 
d’extensió universitària, que s’adjunten com a annex.” 
Annex XIV. 

 
Punt 17. Modificacions pressupostàries.  
 
No hi ha cap proposta.  
 
Punt 18. Torn obert de paraules.  
 
Carlos Domingo Salazar llegeix el text que es transcriu a continuació: 

 
“Ante las últimas noticias aparecidas en distintos medios de 
comunicación a propósito de la concentración de un grupo de 
estudiantes de la Universidad en la Facultad de Medicina el pasado 24 de 
Marzo, en solidaridad  con las estudiantes que llevaron a cabo la 
performance en la Capilla del Campus de Somosaguas en la UCM, 
y  contra la presencia de templos de culto en el campus universitario, 
desde Acontracorrent querríamos preguntar lo siguiente al Equipo 
Rectoral: 

¿Qué tipo de cesión tiene la capilla situada en la Facultad de Medicina?, 
¿es propiedad de la Universidad pero la gestiona el Hospital? ¿la 
Generalitat? 
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¿El Rector autorizó la presencia de Policía Nacional dentro de la Facultad 
de Medicina el día 24 de Marzo? 

¿Qué posición tiene el actual equipo rectoral ante la presencia de 
templos de culto dentro de la Universidad?” 
 
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació demana disculpes perquè 
va dir que es podria accedir a la informació sobre l’avaluació dels 
màsters. Indica que estarà disponible al llarg del matí. Assenyala que és 
una valoració incompleta, ja que hi ha màsters que encara no s’han 
avaluat.  
 
D’altra banda, informa que ha eixit la convocatòria per enfortir 
l’excel·lència internacional. Demana que es facen les propostes i que es 
lliuren aquesta setmana. 
 
Finalment indica que el 18 d’abril es farà una sessió al Jardí Botànic per a 
presentar ele procés de treball del Pla Estratègic i Mario Rubiralta farà 
una conferència a la que tots i totes estan convidats.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que s’ha lliurat 
una petició als centres perquè proposen un representant per a la 
Comissió de Docència. Demana que contesten perquè es puga començar 
a treballar. 
 
Així mateix, indica que una vegada aprovada l’OCA, és important que els 
centres elaboren els horaris, encara que, de moment, s’està complint el 
calendari de gestió aprovat.  
 
Anuncia que a partir de l’aprovació de l’ampliació de plantilla es 
demanarà a centres i departaments les propostes de perfils i tribunals 
perquè puguen anar al Consell de Govern de maig. Si, a més, es 
complimenta el POD, se podrà fer la proposta de places per incidències 
d’inici de curs i convocar les places d’associats amb la recomanació que 
es renoven les places que es puguen per tal d’evitar més contractacions 
que les que siguen necessàries. Per facilitar aquest treball s’ha creat una 
Subcomissió de Contractació. Pretèn que abans de l’estiu aquest 
assumpte s’haja resolt. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística demana que a més, es 
tinguen en compte els grups de docència en valencià. 
 
El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” indica 
que ha escoltat una noticía per la ràdio sobre la Universitat de València, 
referent al màster de Secundària, que no ofertarà Filologia Alemanya, 
Llatí i Grec. Opina que la despesa és petita, però la repercusió mediàtica 
és gran. Proposa que es medite una mica més la decisió. 
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La vicerectora de Postgrau informa que la Universitat de València no ha 
tancat cap d’aquestes especialitats, sinó que s’ha optat per una oferta 
biennal. 
 
El rector respon a Carlos Salazar. Indica que l’edifici de la Facultat de 
Medicina és de la Universitat, tret d’una part que pertàny a la Conselleria 
de Sanitat: els serveis de l’Hospital Clínic, Anatomia Patològica i 
Laboratori de Microbiologia. La Capella de Medicina en realitat és la 
Capella de l’Hospital Clínic Universitari. La Universitat per descomptat, és 
laica i no hi ha cap Capella de la Universitat que tinga activitat religiosa 
de cap tipus. 
 
Carlos Domingo Salazar indica que el 24 de març la polícia va entrar en el 
recinte de la Facultat de Medicina. 
 
El rector contesta que no té cap notícia d’aquest fet.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a 
les11’45 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
 
Estebán  Morcillo Sánchez. 
 
 
 
 
 


