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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 19 d’abril de 2011, a les 9’45 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 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Victor Tella 
Muñoz 
 
Director EU Infermeria I 
Podologia: Julio Jorge Fernández 
Garrido 
 
Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
 
Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
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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. 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. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Ciències Socials: 
Magdalena López Precioso 
 
Estudiant Fac. Ciències Socials: 
Clara Eugenia Cascant Sempere 
 
Estudiant Fac. Dret: Paula 
Serrano Caracena 
 
Estudiant Fac. Economia: Marc 
Xelvi Pérez 
 
Estudiant Fac. Filologia, 
Traducció i Comunicació: Aina 
Meritxel Tarrasó Reig 
 
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 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
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(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 
 
Convidat:  
 
President Comissió d’Estatuts: 
Ricardo Juan Sánchez 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 5 d’abril 
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.  
 
El director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia presenta 
modificacions que són acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 95/2011. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 5 d’abril de 2011 amb les modificacions següents:  
 
. A la pàgina 11, el 3r paràgraf del punt 11 de l’ordre del 
dia es redacta així: El director de l’Escola Universitària 
d’Infermeria i Podologia proposa la possibilitat de posar 
límit d’accés per als cursos de formació addicionals. 
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. A la darrera pàgina, la primera part del paràgraf 2n, 
es redacta així: 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.” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector manifesta el condol dels membres del Consell pel traspàs del 
professor Jordi Bernabeu Verdú, de la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació, del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en 
Educació. 
 
Indica que el 6 d’abril es va reunir el Consell Valencià d’Universitats i 
Formació Superior. 
 
A continuació transmet les felicitacions següents:  
 
.  A la Unitat de Parasitologia, que ha rebut el nomenament oficial de 
WHO Collaborating Mundial de la Salut (OMS) per a la investigació de la 
fascioliosi humana, una malaltia de nova aparició. L’equip interdisciplinar 
està constituït per tres grups d’investigació, dirigits pels professors 
Santiago Mas Coma, Mª Dolores Bargues i Maria Adela Valero.  
 
. A l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March”, que ha estat 
dirigida per l’empresa canadenca SMART Technologies, com a centre de 
referència en l’ùs de les seues solucions educatives TIC per a qualsevol 
nivell. 
 
. El vicerector de Participació i Projecció Territorial, professor Jorge 
Hermosilla, ha visitat la comarca de La Vall d’Aiora-Cofrentes i ha 
contactat amb diversos alcaldes i el director del Balneari de Cofrentes, 
per desenvolupar diverses activitats: conferències, assessoraments 
tècnics i exposicions. S`ha arribat a un primer acord que donarà lloc  a la 
signatura de convenis marc amb diversos pobles d’aquesta comarca.  
 
. Al catedràtic de sociologia, Manuel García Ferrando, que ha estat 
guardonat amb el “Premi Amorós al Mèrit Esportiu Ciutat de València”. 
Aquest premi es concedeix a les persones que al llarg de la seua vida han 
desenvolupat una feïna especialment significativa per al 
desenvolupament de l’esport en general i de l’esport en particular.  
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Comunica que ahir, a l’Auditori Joan Plaza del Jardí Botànic, es va 
presentar la metodologia per a l’elaboració del Pla Estratègic de la 
Universitat 2012-2015. S’hi van donar dues conferències sobre 
l’excel·lència i el pla estratègic: la de Juan Carlos Cubeiro, president 
d’Eurotalent, amb el títol Una estrategia para la ilusión. Qué podemos 
esperar de nuestra estrategia y que debe esperar la estrategia de 
nosotros, i la de Marius Rubiralta, secretari general d’Universitats, amb el 
títol Excel·lència i Pla Estratègic. 
 
S’han signat els convenis següent:  
 
. Amb la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM) i el president de la 
Fundació Universidad-Empresa (ADEIT), Carlos Pascual, per desenvolupar 
accions formatives i investigadores. 
 
. Renovació del conveni de col·laboració amb la Capell de Ministers, 
institució difusora de cultura en la societat.  
 
. Amb la Fundació Universitat-Empresa de València, dins del progrma de 
cooperació educativa, diversos convenis amb diferents entitats. 
 
Punt 3. Informe sobre els comptes anuals de la Universitat de València.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General, que substitueix la que acompanya la 
convocatòria. Afegeix que la Comissió Econòmica va informar sobre 
aquests comptes que ha elaborat el Servei de Comptabilitat, dirigit per 
M. Cruz Larrabeiti. Felicita tots per la seua redacció. S’han elaborat 
atenent a les recomanacions de l’Auditoria externa de la Universitat.  
 
Indica que les despeses s’han executat en un 77% i tenen un grau de 
compromís del 89%. Els ingressos tenen un grau d’execució del 102%, la 
qual cosa és un bon indicador i, com a conseqüència, hi ha superàvit 
pressupostari de 14 milions aproximadament i un remanent de 129 
milions d’euros. Els diners que ens deu la Generalitat es cobraran entre el 
2009 i el 2023. 
 
Destaca que tenim una inspecció tributària oberta (pag. 56) sobre 13 
milions d’euros que la Generalitat paga a la Universitat a raó de dos 
milions per any. La posició de la Universitat és que no s’han de 
reconéixer com a ingressos en contra de l’opinió de la fiscalització. Cap 
tribunal econòmic ni cap delegació regional de l’hisenda tributaria volen 
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prendre la decissió que aquestes quantitats són deduibles al 100%, però 
opina que aquesta situació de litigi administratiu no ha de produir-nos 
cap angoixa. 
 
Pel que fa a l’estructura de costos i despeses, en atenció a la distribució 
de despeses corrents, tenim una evolució de la despesa de personal 
raonable i viable, igual que en la de despeses de funcionament ordinari.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Gonzalo Montiel felicita al Servei de Comptabilitat i al Servei de 
Contractació Administrativa i demana aclaracions sobre la pàgina 42. 
 
El gerent contesta que el quadre de la pàg. 42 està relacionat amb el de 
la pàg. 41. 
 
La degana de la Facultat d’Economia indica que en el curs 2008/2009 hi 
hagué un descens en les assignacions a centres i departaments i també 
en el confort docent. Pregunta si es mantindran aquests descensos. 
 
Maria Luisa Manzano indica que també han disminuit les matrícules de 
doctor. 
 
El gerent indica que el model de distribució hauria de recollir la nova 
realitat de la Universitat i fusionar els fons que arriben a centres, 
departaments i instituts i també el model de distribució de postgraus. 
Opina que l’indicador és suficient i  aquesta situació és la que cal valorar 
i també la situació futura. Respecte de la disminució de la matrícula de 
doctorat no té constància de les causes. 
 
El vicerector d’Economia diu que els remanents indiquen que en el 
conjunt del sistema hi ha estalvi i de cara al model futur, hauria d’haver-
hi un període d’ajust i no s’hauria d’augmentar la despesa. Opina que el 
repartiment s’ha de mantenir congelat, de moment. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 96/2011. “Informar favorablement sobre els 
comptes anuals de la Universitat de València, 
corresponents  a l’exercici 2010, que s’adjunten com a 
annex.” Annex I. 
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Punt 4. Modificació, si escau, del Reglament de règim intern de la 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.  
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. Indica que s’ha invitat al president de 
la Comissió d’Estatuts al debat d’aquest punt.  
 
La secretària general afegeix que es tracta d’una adequació a la nova 
denominació del centre.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació intervé en 
el mateix sentit que la secretaria general.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 97/2011. “Aprovar les modificacions del 
Reglament de règim intern de la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació, que s’adjunten com a annex.” 
Annex II.  

 
Punt 5. Modificació del Reglament de selecció de personal docent i 
investigador de la 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. Explica els motius i el procedimient seguit. S’ha procurat 
millorar, agilitzar i també renovar preceptes que no es feien servir. S’ha 
creat un grup de treball per a donar suport a les comissions. Les 
modificacions afecten principalment els contractats. Afegeix que abans 
de l’estiu es reuniran les comissions de contractació. L’objectiu 
fonalmental és agilitzar els procediments i evitar recursos, ja que en 
aquest quadrimestre s’han produït més recursos que en tot el curs 
anterior. S’ha demanat informe a l’Assessoria Jurídica, la Mesa 
Negociadora i la Comissió d’Estatuts.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que no hi ha acord sindical de Mesa 
Negociadora respecte de l’eliminació de l’apartat 5 de l’article 17 i deixa 
constància que, encara que aquest apartat no s’ha aplicat per 
responsabilitat, volen tenir representació sindical. Lamenta el desacord.  
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La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació planteja 
dubtes respecte dels articles 16 i 33, sobre adaptació de llengües 
estrangeres. Opina que són contradictoris i proposa que siguen llengües 
estrangeres sense acotar “comunitàries”. També caldria estudiar com 
se’n acredita el nivell.  
 
Santiago Noguera observa errades en “altres mèrits”. 
 
La degana de la Facultat d’Economia planteja dubtes al voltant de les 
comissions de contractació. 
 
Maria Luisa Manzano proposa, pel que fa a l’apartat 5 de l’article 17, un 
acord d’empresa sense anar contra la norma.  
 
El decano de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que en 
el seu Centre hi hagueren 72 comissions de contractació i demana 
alguna solució. Està d’acord amb la degana de la Facultat d’Economia. 
 
D’altra banda indica que la disposició final segona diu que l’entrada en 
vigor del reglament serà a partir de demà i la Junta de Centre ja ha elegit 
representant per a la Junta Consultiva. Demana aclariments. 
 
El president de la Comissió d’Estatuts indica que en els Estatuts consta 
la participació sindical i que estan vigents. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que en la 
disposició addicional novena es diu que s’aplicarà en els concursos que 
es convoquen des de l’1 de setembre de 2011. 
 
Pel que fa a dos o més comissions de contractació, això ja s’havia 
plantejat, però en els Estatuts es diu clarament que ha de ser una 
Comissió de Reclamacions i això impossibilita la proposta. Respecte a les 
llengües estrangeres, s’ha posat “comuntàries” perquè el que s’oferta és 
valencià i anglès. Accepta la proposta de la degana de la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació.  
 
Pel que fa a l’eliminació del paràgraf 5 de l’article 17, aquest va ser l’únic 
punt de discrepància. 
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S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI opina que hi ha possibilitat de fer una 
redacció i alternativa que establisca la presència sindical, no per 
representació, sinó que es proposen diverses persones i el rector 
n’elegesca una. Vol una redacció acceptable. 
 
La secretària general indica que en la LOMLOU no està. 
 
Ernest Cano demana que s’òbriga la possibilitat de fer una redacció. 
 
El rector opina que no cal crear conflicte on no hi ha. A l’equip rectoral 
no hi ha rebuig, però, com a rector, ha de respectar els acords de Mesa 
Negociadora i no vol bloquejar la institució. Proposa donar suport a 
aquest reglament, tret del paràgraf 5 de l’art. 17, que deixa en suspens. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa  a mà alçada i per 
unanimitat  (40 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 98/2011. “Modificar el Reglament de selecció de 
personal docent i investigador de la Universitat de 
València, el text del qual s’adjunta com a annex, tenint 
en compte que la redacció de l’apartat 5 de l’article 17 
queda en suspens.” Annex III. 

 
Punt 6. Modificació, si escau, de l’annex de la normativa de càrrecs 
acadèmics. 
 
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 director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria dóna suport a la 
proposta i trasllada una petició dels coordinadors de titulacions de grau 
per al complement autonòmic. 
 
 La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que hi ha 
altres peticions similars, però la decissió és del Consell Social. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
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ACGUV 99/2011. “Modificar l’annex de l’acord del 
Consell de Govern 225/2009 de la Normativa de càrrecs 
acadèmics, en el sentit de la documentació que s’adjunta 
com annex.” Annex IV. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, del POD de la Universitat de Valaència.  
 
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 en l’informe de la Junta de PDI  hi ha professors 
alliberats per baix de la seua reducció. Opina que han d’aparéixer totes 
les reduccions i ja ha demanat la correcció. S’ha demanat als 
departaments que el proper curs la docència s’assigne a plantilla 
estructural. El POD dels departaments ha d’estar enllestit el 15 de juny 
de 2011 i en setembre se’n farà una revisió. Les anomalies dels 
departaments de la Facultat de Medicina i Odontologia es deuen al fet 
que les pràctiques assistencials no s’han grabat en el programa 
informàtic.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que algunes de les incidències ja 
s’han aclarides i demana que es lliuren a la Junta de PDI les resolucions 
corresponents. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que algunes 
incidències s’han resolt i d’altres no. Es farà un informe sobre totes. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 36 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 100/2011.  
“Primer.  Informar favorablement el Pla d’Ordenació 
Docent de tots els departaments de la Universitt de 
València. Estudi General. 
 
Segon.  Facultar al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica 
i Professorat per a la supervisió de les modificacions del 
Pla d’Ordenació Acadèmica posterior a aquest acord.” 
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Punt 8. Aprovació, si escau, del canvi de denominació de centres propis 
de la Universitat de València. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte. Indica 
que es tracta d’adaptar les denominacions a la LOU. Afegeix que l’acord 
del Consell de Govern anirà al Consell Social i a la Generalitat.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Ernest Cano pregunta per la desaparició en la proposta de l’Escola Univ. 
de Magisteri, d’”Ausiàs March”. 
 
El director de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs March” contesta que es 
va valorar i es va prendre la decissió d’eliminar-lo. 
 
Se sotmeten a votació les propostes. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (38 vots a favor), es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 101/2011. “Informar favorablement sobre el 
canvi de denominació de l’Escola Universitària de 
Fisioteràpia que passa a denominar-se Facultat de 
Fisioteràpia per tal d’adaptar el seu nom a la LOU.” 

 
ACGUV 102/2011. “Informar favorablement sobre el 
canvi de denominació de l’Escola Universitària 
d’Infermeria i Podologia que passa a denominar-se 
Facultat d’Infermeria i Podologia per tal d’adaptar el 
seu nom a la LOU.” 
 
ACGUV 103/2011. “Informar favorablement sobre el 
canvi de denominació de l’Escola Universitària de 
Magisteri “Ausiàs March” que passa a denominar-se 
Facultat de Magisteri per tal d’adaptar el seu nom a la 
LOU.” 

 
Punt 9. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació presenta el 
conveni amb la Universitat d’Illinois. 
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta els convenis 
marc amb els Ajuntaments d’Aiora i de Cofrentes. Afegeix que tenen 
informe favorable de l’Assessoria Jurídica. 
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La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals presenta el 
conveni amb l’Editorial Tirant lo Blanch. 
 
Tots ells fan referència a la documentació que hi ha en el web de la 
Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions 
 
La degana de la Facultat d’Economia pregunta si ara la Junta de Centre 
ha d’informar prèviament els convenis. 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació indica que la 
normativa no ha canviat, sinó que s’està intentant aplicar. 
 
La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals anuncia que 
portarà a un proper Consell de Govern un conveni per a crear la càtedra 
Santiago Grisolia.  
 
El vicerector de Cultura, Planificació i Igualtat afegeix que aquesta 
càtedra aporta deu premis Nobel cada any i es pretèn que la nostra 
Universitat hi participe. És important dins del programa de campus 
d’excel·lència i cal lliurar la documentació abans del dimarts de Pasqua. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es prenen els acords 
següents:  
 

ACGUV 104/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Junta Directiva de la 
Universitat d’Illinois (Estats Units) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex.” Annex V. 

 
ACGUV 105/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Cofrentes i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
ACGUV 106/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament d’Aiora i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex VII. 

 
ACGUV 107/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’Editorial Tirant lo Blanch i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
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s’adjunta com a annex, per a la creació de la càtedra 
Estat Constitucional i Justícia”. Annex VIII. 

 
Punt 10. Modificació, si escau, del Barem per a la distribució de l’ajuda a 
la investigació.  
 
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. Afegeix que aquesta proposta s’ha treballat durant tot l’any. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
José E. Gallach intervé sobre la no valoració dels treballs d’investigació. 
Opina que això pot desmotivar al professorat que dirigeix els treballs i 
hauria de ser un procés molt acurat. 
 
Javier Martínez Plume indica que la participació en projectes 
d’investigació està poc valorada i demana que es reconsidere. 
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que 
les àrees d’humanitats sempre s’han valorat per baix de la resta. No 
entèn perquè no hi ha un índex, igual que en altres àrees. Pel que fa als 
llibres d’investigació, pregunta com es distingueix l’excel·lència i planteja 
dubtes respecte de les traduccions literàries amb aparell crític. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació recorda al 
vicerector d’Investigació i Política Científica quin era el compromís. 
 
José Manuel Almerich planteja el cas del departament d’Estomatologia i 
d’altres amb un alt component de professorat associat, on es llegeixen 
moltes tesis, però a l’hora d’avaluar la memòria d’investigació sempre hi 
ha desavantatges. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica indica que sols compten 
els associats productius. Respon a la degana de la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació que totes les àrees es valoren per igual i que no 
hi ha índex de Socials perquè ells opinaven que havia distorsió. 
 
El degà de la Facultat de Dret agraeix l’esforç per consensuar la 
proposta.  
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El rector indica que la Comissió d’Investigació ha treballat per millorar la 
situació i hi ha un compromís del Vicerectorat per continuar treballant i 
millorar aquest barem. Demana el vot favorable.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 35 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 108/2011.  
“1. Modificar el Barem per a la distribució de l’ajuda a 
la investigació, el text del qual s’adjunta com a annex”. 
 
2. Derogar, com a conseqüència el Barem per a la 
distribució de l’ajuda a la investigació aprovat pel 
Consell de Govern de 9 de juny de 2010.” Annex IX. 

 
Punt 11. Estudi i informe sobre un conveni de suport a una empresa 
derivada de la investigació en la UVEG. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Biològiques dóna suport a la proposta.  
 
El degà de la Facultat de Dret demana aclariments sobre la claúsula 3.B 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica indica que hi ha taxes 
públiques per a organismes externs. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (31 vots a favor), es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 109/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de suport per part de la Universitat de València a 
Xenobiotics, S.L, empresa derivada de la investigació en 
la Universitat de València.Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex”. Annex X. 
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Punt 12. Modificació, si escau, del nom de l’ERI REMOTE (Reconeixement 
Molecular i Desenvolupament Tecnològic) per l’ERI IDM (Interuniversitari 
Centre of  Technological Development and Molecular Recognition). 
 
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. Indica que el motiu de la proposta és sobretot d’imatge. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 110/2011. “Modificar el nom de l’ERI 
REMOTE (Reconeixement Molecular i 
Desenvolupament Tecnològic) per l’ERI IDM 
(Interuniversitari Centre of Technological Development 
and Molecular Recognition)”. 

 
Punt 13. Modificació, si escau, de sistemes selectius de PAS.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General.  
 
S’obre un tonr d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 111/2011. “Modificar els sistemes selectius 
d’accés als llocs de treball del personal d’administració i 
serveis, per a adaptar-los al marc europeu comú de 
referència, d’acord amb el text que s’adjunta com a 
annex”. Annex XI. 

 
Punt 14. Autorització al rector, si escau, per a iniciar els tràmits amb 
l’Ajuntament de València per a al permuta de parcel·les en Tarongers.  
 
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. Demana al Consell de Govern autorització per iniciar els tràmits 
per a permutar les parcel·les 5 per la 8, que pertany a l’Ajuntament de 
València.  
 
El rector afegeix que es tracta d’una petició que ha fet l’Ajuntament de 
València.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 112/2011. “Autoritzar al rector perquè inicie 
els tràmits amb l’Ajuntament de València per a la 
permuta de la parcel·la 5 per la 8, a Tarongers, d’acord 
amb el plànol que s’adjunta com a annex”. Annex XII. 

 
Punt 15. Modificacions pressupostàries.  
 
No hi ha cap proposta. 
 
Punt 16. Torn obert de paraules.  
 
La degana de la Facultat d’Economia indica que hi ha conveni amb la 
Ciutat de les Arts i les Ciències. Diu que seria interessant negociar un 
preu especial al Palau de les Arts per celebrar-hi actes com ara les 
graduacions, ja que actualment es fan al Palau de la Música, que es 
queda petit. D’altra banda, indica que per al proper curs, arribaran a la 
Facultat d’Economia 500 estudiants d’Erasmus i 450 se’n aniran fora; 
que solament hi ha dos administratius per a la gestió i que hauria 
d’haver-hi lloc per a reunir-se. Demana una solució. 
 
El delegat d’Estudiants afegeix que es vol fer una Unitat de Visibilitat en 
els Campus i que si encara no s’ha fet ha estat per qüestions legals. 
 
El rector indica que el programa Erasmus és molt important i que s’haurà 
de dotar de recursos. Pel que fa als espais, la vicerectora farà les 
consultes escaients.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
13’10 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
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