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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 28 de juny de 2011, a les 9’10 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’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. 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Ramón López Martín 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Elena Grau Almero 
 
Vicedegà Fac. Medicina i 
Odontologia:  Federico Pallardó 
Calatayud 
 
Director EU Magisteri “Ausiàs 
March”: Óscar Barberá Marco 
 
Director EU Infermeria I 
Podologia: Julio Jorge Fernández 
Garrido 
 
Degà Fac. Física: José Antonio 
Peñarrocha Gantes 
 
Degà Fac. Dret. Salvador 
Montesinos Oltra 
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Degana Fac.  Economia: Trinidad 
Casasús Estellés 
 
Representant departaments: Oto 
Luque Agues 
 
Representant departaments: 
Manuela Poveda Rosa 
 
Representant departaments: 
Diego Ramirez MUñoz 
 
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. Filologia,Traducció i 
Comunicació: María Virginia 
González García 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Dret: José Landete 
Casas 
 
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 
 
PAS EU Infermeria: Miquel Coll 
Huerta 
 
PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig 
 
PAS Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Mª José Coperias 
Aguilar 
 
Degà Fac. Psicologia: José Ramos 
López 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Victor Tella 
Muñoz 
 
Directora EU Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
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Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
 
Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
 
Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Comité d’Empresa: 
Ricardo Campos Fernández 
 
 
 
 
 

Absències justificades : 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta 
Mestre Escrivá 
 
Degà Fac. Ciències 
Matemàtiques. Rafael Crespo 
Garcia 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 
PDI Fac. Economia: Pilar Soriano 
Felipe 
 
PDI Fac. Ciències Socials: 
Magdalena López Precioso 

 
 

------------------ 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern del 24 de 
maig de 2011. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en le 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 150/2011. “Aprovar l’acta de la sessió ordinària 
del Consell de Govern de 24 de maig de 2011.”  

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents:  
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. Fernando Carrilero Roig, personal d’administració i serveis del Servei 
d’Extensió Universitària.  
. Sabina Wolski Benet, oficial de laboratori del Departament de Biologia 
Cel·lular i Parasitologia. 
 
A continuació, comunica que el 25 de març es va reunir, a Granada, la 
Comissió Acadèmica Sectorial de les Universitats Espanyoles (CASUE) i 
que el 25 de maig es va reunir el Ple del Consell d’Universitats, on es va 
tractar sobre el reglament de la llei d’advocats i procuradors i va 
remarcar el treball de Salvador Montesinos. Pel que fa a l’Estatut del PDI, 
el suport de la CRUE està molt condicionat. 
 
Finalment indica que el 6 de juny es va reunir el Consell d’Universitats. 
 
Felicita: 
 
. Guillermo Palao pel seu nomenament com a president del Patronat Sud 
Nord i agraeix l’excel·lent  tasca de Joaquín Azagra que en la darrera 
reunió del Patronat va comunicar el seu cessament. 
 
. El catedràtic de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia de la Facultat de 
Medicina i Odontologia, Carlos Simón, que ha estat guardonat amb el 
Premi Rei Jaume I, en l’apartat d’investigació mèdica. 
 
. El professor Miguel Ángel Aloy Torás, titular del departament 
d’Astronomia i Astrofísica, de la Facultat de Física, que ha rebut el Premi 
Idea VII edició, en la categoria de Ciències Físicoquímiques, atorgat per la 
Fundació Ciutat de les Arts i les Ciències.  
 
. El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia, Antonio Pellicer que el 
proppassat 15 de juny, a Gandia, la Universitat Politècnica de València el 
va investir com a doctor honoris causa.  
 
.  La International Union of Pure and Applied Chemistry (UPOC) ha 
premiat la tesi en química  Theoretical and Experimental Study of Light-
Emitting Electrochemical Cells Based on Ionic Transition-metall 
Complexes: from the molecule to the Device, de Ruben Costa. 
 
. La professora Begoña Giner de la Facultat d’Economia i membre de 
l’Institut d’Economia Internacional de la Universitat de València, que ha 
estat nomenada presidenta de l’Associació Europea de Comptabilitat.  
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Manifesta el nostre malestar i la preocupació de la Xarxa Vives pel decret 
sobre el plurilingüisme. 
 
Comunica que els dies 14, 15 i 16 de juny es van elegir els nous 
membres del Consell de Govern amb veu i vot, als quals dóna la 
benvinguda i són els següents:  
 
 

 
 

  

 CENTRES DEPARTAMENTS 
Campus Blasco Ibañez . Degà Fac de 

Medicina i 
Odontologia 
. Degà Fac. Filosofia 
i C. Educació. 
. Degana Fac. 
Geografia i Història. 
. Director EU 
Magisteri “Ausiàs 
March” 
. Directora EU. 
Fisioteràpia, quan 
canvie el 
coordinador del 
Campus. 
Mentrestant serà el 
Director EU 
Infermeria i 
Podologia 

. Dir. Departament de 
Psicologia Social: Otto 
Luque Agues. 

Campus de Tarongers . Degana Fac. 
Economia 
. Degà Fac. Dret 
. Degà Fac. Ciències 
Socials 

 Dtora. Departament  
Sociologia i 
Antropologia Social: 
Mª Manuela Poveda 
Rosa. 

Campus de Burjassot-
Paterna 

. Degà Fac. Ciències 
Matemàtiques. 
. Degà Fac. Ciències 
Biològiques 
. Degà Fac. Física 

. Dir. Departament 
Enginyeria 
Electrònica: Diego 
Ramirez Muñoz. 
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Així mateix, com a representant d’instituts Universitaris amb veu i vot ha 
estat elegit el Director de l’Institut Universitari de Robòtica i Tecnologies 
de la Informació i les Comunicacions (IRTIC). 
 
Tanmateix agraeix la tasca desenvolupada pels anteriors membres del 
Consell de Govern. 
 
El rector indica que l’Institut de la Dona i el Consell Superior d’Esports 
han elegit la nostra Universitat com a la millor universitat espanyola en 
promoció de l’esport femení.  
 
Igualment, la Unitat de Persones amb discapacitat ha rebut el Premi 
Solidaritat, de la Fundació Asindown per la integració de persones amb 
discapacitat. 
 
La nostra Universitat és la primera que ha implantat el grau d’Òptica i 
Optometria. 
 
A continuació indica que VLC/Camapus València, International Campus of 
Excellence és el projecte de Campus d’Excel·lència que rebrà la quantitat 
de 2.435 milions d’euros, la major subvenció de les concedides pel 
Ministeri d’Educació dins del Subprograma d’Enfortiment de Campus 
d’Excel·lència. 
 
També informa que s’ha iniciat el periode d’informació pública del 
programa de sostenibilitat de la Universitat. 
 
Sobre el procés de modificació dels Estatuts de la UVEG,  la proposta ha 
estat en període d’exposició pública durant 20 dies hàbils, en els quals 
els membres de la comunitat universitària han presentat esmenes. La 
Comissió d’Estatuts ha elaborat un dictamen que se sotmetrà a debat en 
el proper Claustre del dia 21 de juliol.  
 
El rector indica que el 9 de setembre es complirà l’aniversari del 
naixement de Sanchis Guarner. Se celebrarà un acte acadèmic i es 
descobrirà una placa commemorativa. La Universitat Catalana d’Estiu 
també farà commemoracions amb la nostra participació.  
 
Finalment indica que s’han signat els convenis següents:  
 
. Conveni específic de cooperació amb INDRA Sistemas, S.A. i la Fundació 
ADECCO, per crear a la Universitat de València la Càtedra Indra-Fundació 
Adecco de Tecnologia Accessible.  
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. Conveni de col·laboració amb la Fundació Bancaixa, per desenvolupar 
activitats d’interés comú. 
 
. Conveni de col·laboració amb el Banc Banif, S.A. per tal que aquest 
s’incorpore al Patronat Especial de la Càtedra de Cultura Empresarial de 
la Universitat de València.  
 
. Conveni de col·laboració amb el Centre Nacional d’Intel·legència, per 
desenvolupar activitats d’interés comú i cooperació en els camps 
docents i investigadors i en temes relatius a la intel·ligència. 
 
. Conveni de col·laboració amb la International Business Machines 
España, S. A. (IBM), per a impartir el curs de “Administració de Bases de 
Dades IB DB2 for LUW (Linux, Unix and Windows). 
 
. Amb la Fundació Universitat-Empresa de València, dins del programa de 
cooperació educativa, diversos convenis amb diferents entitats.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Punt 3. Obres d’emergènciaa en l’edifici de la Nau.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures presenta un power 
point amb la informació escaient i també fa referència a la documentació 
que hi ha en el web de la Secretaria General. Indica que s’hi han 
descobert defectes estructurals i la situació és de molta inseguretat. En 
apuntalar els capitels s’hi han detectat més problemes. Per tant, s’està 
fent un estudi amb més profunditat. L’altra obra d’emergència es 
refereix a les cornises i a les balaustrades passa el mateix i poden caure a 
terra. 
 
El rector afegeix que aquesta és una situació preocupant i anuncia que 
en algun moment s’haurà d’interrrompre les activitats en aquest edifici. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell de Govern es prenen els 
acords següents.  
 

ACGUV 151/2011. “Informar favorablement sobre la 
contractació dels treballs d’assegurança de l’edifici i 
reparació de les patologies detectades en els arquitraus 
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de les columnes 23 i 24 del Claustre de l’edifici del 
carrer de La Nau, per un import de 118.000 euros, amb 
motiu de la declaració d’obres d’emergència de 27 de 
maig de 2011, d’acord amb la documentació que 
s’adjunta com a annex.” Annex I 
 
ACGUV 152/2011. “Informar favorablement sobre la 
contractació dels treballs de reparació en  cornises de 
l’edifici del carrer de la Nau, per un import de 900.000 
euros, amb motiu de la declaració d’obres d’emergència 
de 21 de juny de 2011, d’acord amb la documentació que 
s’adjunta com a annex.” Annex II. 

 
Punt 4. Estudi i aprovació, si escau, de propostes d’activitats de 
reconeixement de crèdits per participació en el marc dels estudis de 
grau, curs 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. Afegeix que es tracta de crèdits per participació real dels 
estudiants.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat d’Economia i José Landete plantegen dubtes 
que aclareix la vicerectora.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació recorda que 
l’esperit del reglament és reconèixer el treball que es fa per a altres no 
per a si mateix. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que es treballa per 
fer universitat. 
 
El rector agraeix la intervenció del degà de la Facultat de Filosofia i 
Ciències de l’Educació per recordar l’esperit de la llei. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 32 
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 153/2011.  
“1. Aprovar les activitats de reconeixement de crèdits 
per participació, en el marc dels estudis de grau, 
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corresponents al curs 2011/2012, d’acord amb la 
documentació que s’adjunta com a annex. 
 
2. Informar desfavorablement les activitats de 
participació  universitària que es relacionen a l’annex 
adjunt.” Annex III. 

 
Punt 5. Estudi i aprovació, si escau, de l’oferta específica de lliure elecció 
per al curs 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. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 154/2011. “Aprovar l’oferta específica de lliure 
elecció per al curs 2011/2012, que s’adjunta com a 
annex.” Annex IV. 

 
Punt 6. Estudi i aprovació, sie scau, de procediment d’extinció de 
diferents plans d’estudi no transformats. 
 
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 al 2015 hauran d’estar extingits tots els plans 
d’estudi antics, que no s’han transformat en graus. Es presenta un 
calendari per a diferents estudis. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que la 
titulació d’Humanitats encara no s’ha transformat perquè n’hi havia 
demanda, però es posa a disposició de la vicerectora per tractar aquest 
assumpte.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 155/2011. “Aprovar el procediment que 
s’adjunta com a annex,  d’extinció dels plans d’estudis 
no transformats següents: 
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. Diplomatura en Ciències Empresarials. 

. Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres. 

. Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat. 

. Llicenciatura en Humanitats. 

. Llicenciatura en Psicopedagogia. 

. Llicenciatura en Ciències i Tècnicques 
Estadístiques.”Annex V. 

 
Punt 7. Estudi i aprovació, si escau, d’una convocatòria extraordinària 
per a estudiants de plans d’estudi en procés d’extinció. 
 
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, segons el RD 1497/1987 i el RD 1393/2007, a 
partir del curs 2011/2012 no es podran realitzar exàmens de les 
assignatures de primer curs dels títols transformats en graus implantats 
el curs 2009/2010. Per això, a fí de facilitar als estudiants poder acabar 
en la titulació que van començar o, en tot cas, adaptar-se al grau en les 
millors condicions possibles, s’ha fet aquesta proposta.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria fa referència als 
estudiants que tinguen un màxim de tres assignatures dels cursos 
extingits completament. 
 
Oto Luque està d’acord amb la convocatòria extraordinària sempre que 
no tinga repercusions en el POD. 
 
Ernest Cano planteja que un estudiant puga continuar els seus estudis 
encara que no tinga possibilidad d’examinar-se. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística li sembla bé obrir la 
convocatòria a tots els alumnes que tinguen tres assignatures de primer 
curs. Per tant modifica la proposta en aquest sentit. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (41 vots a favor) es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 156/2011. “Aprovar la realització d’una 
convocatòria extraordinària per a estudiants de plans 
d’estudi en procés d’extinció i el seu calendari, d’acord 
amb la documentació que s’adjunta com a annex.” 
Annex VI. 
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Punt 8. Aprovació, si escau, de memòries de verificació de màsters 
oficials.  
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Indica que no 
són noves propostes.  
 
S’obre un torn d’intervenció No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 157/2011. “Aprovar les memòries de verificació 
dels màsters oficials que tot seguit s’esmenten, la 
documentació dels quals s’adjunta com a annex: 
.  Màster universitari en Dret de l’Empresa. 
.  Màster universitari en Marketing i Investigació de 
Mercats. 
. Màster universitari en Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions dels Recursos Humans. 
. Màster universitari en Tècniques Experimentals en 
Química. 
. Màster universitari Erasmus Mundus en Psicologia del 
Treball, de les Organitzacioins dels Recursos 
Humans/Eramus Mundus on work, Organizational and 
Personnel Psychology.” Annex VIII. 

  
Punt 9. Aprovació, si escau, de noves propostes de màster. 
 
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 presenten 19 propostes noves i demana que s’aprove el màster 
d’Advocacia. Assenyala que dos dels màsters amb informe desfavorable 
són per solapament i el de Llengua i Lingüística Angleses: Investigació i 
Entorns Professionals, perquè el departament no aporta el vistiplau 
corresponent. Indica que no es proposa l’aprovació de plans d’estudi, 
sinò l’inici del procés. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història indica que s’han 
presentat al·legacions al màster d’Antiguitat Clàssica i Història Medieval. 
La vicerectora contesta que encara no s’han valorat. 
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El degà de la Facultat de Dret indica que l’ORM del màster d’Advocacia 
haurà de proposar les CEPE. 
 
José Landete demana que en el màster de Gestió d’Interculturalitat 
s’incloga l’àrea de Dret Eclesiàstic. La vicerectora de Postgrau indica que 
transmetrà aquesta sol·licitud al vicerectorat escaient. 
 
El director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia assenyala que 
vol formar part de la CEPE del màster de Salut Pública i Gestió Sanitària.  
 
La vicerectora de Postgrau anuncia que demanarà informació als òrgans 
responsables i els convocarà a uns tallers per explicar la mecànica de les 
memòries, que hauran d’elaborar-se abans del 30 de setembre.  
 
Per assentiment dels membres del Consell de Govern es pren l’acord 
següent:  
 

ACGUV 158/2011.  
“1. Aprovar l’inici del procés per a l’elaboració dels 
màsters oficials següents:  
- Màster Univ. en Acció Social i Educativa 
- Màster Univ. en Bioinformàtica 
- Màster Univ. en Biologia Evolutiva Integrativa 
- Màster Univ. en Direcció i Gestió de l’Activitat Física 

i l’Esport i la seua investigació amb l’extinció de la 
participació de la Universitat de València en el 
màster universitari en Direcció  d’Organitzacions i 
Instal·lacions de l’Activitat Física i l’Esport. 

- Màster Univ. en Electroquímica. Ciència i Tecnologia 
- Màster Univ. en Infermeria Clínica 
- Màster Univ. en Estudis de Sostenibilitat 
- Màster Univ. en Gestió de Recursos Hidrícs 
- Màster Univ. en Procuraduria 
- Màster Univ. en Salut Pública i Gestió Sanitària 
- Màster Univ. en Finances Corporatives (condicionat 

a la arribada de l’informe favorable de la 
Subcomissió de màsters oficials) 

- Màster Univ. en  Criminologia, Seguretat i Sistema 
Penal 

 
2.  Per als màsters universitaris en Dret Privat de la 
Contractació, Internacionalització i Comerç Electrònic i 
en Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en Dret 
Privat,  s’acorda implantar un en el proper curs 
acadèmic i l’altre amb posterioritat. 
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3. Integrar en una única proposta les expressions 
d’interés dels màsters universitaris en Antiguitat 
Clàssica i en Història Medieval. 
 
4. Informar desfavorablement les propostes següents 
pels motius que hi són a l’expedient corresponent:  
- Màster Univ. en Filologia Clàssica. 
- Màster Univ. en Gestió de la Interculturalitat 
- Màster Univ. en Llengua i Lingüística Angleses: 
Investigació i Entorns Professionals.” 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de canvi d’òrgan responsable del màster 
universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 159/2011. “Aprovar el canvi de l’òrgan 
responsable del màster universitari en Màrqueting i 
Investigació de Mercats, perquè siga en lloc de la 
Facultat d’Economia, el Departament de 
Comercialització i Investigació de Mercats.” 

 
Punt 11. Participació, si escau, de la UVEG en l’Associació Científica 
INBAM (International Network of Business and management) com a soci 
fundacional.  
 
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 sobre els estatuts ha informat l’OTRI i l’Assessoria 
Jurídica. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 160/2011. “Autoritzar la participació de la 
Universitat de València. Estudi General en l’Associació 
Científica INBAM (International Network of Business 
and Management) com a soci fundacional, amb una 
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aportació de 10.000 euros, els estatus i la declaració 
fundacional de la qual s’adjunten com a annex.” Annex 
IX. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de llicències d’explotació i de declaració 
sobre patents. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que acopanya la convocatòria.  
 
La secretària general explica que per a explotar la patent cal aprovar una 
declaració. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Ernest Cano pregunta si es pot aprovar una patent d’interés públic. La 
secretària general li contesta que en eixe cas l’aprovació correspondria al 
Ministeri. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents:  
 

ACGUV 161/2011. 
“1.  Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que el dret 
de la patent d'invenció P201030462, amb títol 
“Compuestos para ser usados en el tratamiento de 
enfermedades basadas en la expresión de transcritos 
tóxicos con repeticiones CUG o CCUG”, sol·licitada el 
26 de març de 2010 a l'Oficina Espanyola de Patents i 
Marques i de la que és cotitular la Universitat de 
València en un 75%, no és necessària per a la defensa o 
millor protecció de l'interés públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent 
esmentada en el punt anterior de la que són cotitulars la 
Universitat de València, el CSIC i el Centre 
d’Iinvestigació Príncipe Felipe, amb un percentatge de 
propietat del 75%, 7% i 18%, respectivament, d’acord 
amb el contracte que s’adjunta com a annex.” Annex X. 
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ACGUV 162/2011. 
“1.  Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que el dret 
de la patent d'invenció P201031670, amb títol 
“Dispositivo y método de medición de reflectividad, 
transmisividad y fluorescencia”, sol·licitada a l'Oficina 
Espanyola de Patents i Marques en data 12 de novembre 
de 2010 i de la que és cotitular la Universitat de València 
en un 80%, no és necessària per a la defensa o millor 
protecció de l'interés públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la patent 
esmentada en el punt anterior a favor d’Ignasi Chordá  
Carrasco de la que són cotitulars la Universitat de 
València  amb un 80% i Ignasi Chordá amb un 20%, 
d’acord amb el contracte que s’adjunta com a annex.” 
Annex XI. 

 
Puntn 13. Participació, si escau, de la UVEG en el consorci V.LC. Campus. 
 
El vicerector de Cultura, Igualdad i Planificació presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que se n’’ha demanat informe a l’Assessoria Jurídica 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 

ACGUV 163/2011. “Informar favorablement sobre la 
participació de la Universitat de València. Estudi 
General en el consorci VLC/ Campus, els estatuts del 
qual s’adjunten com a annex.” Annex XII. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de les assignatures de lliure elecció del 
programa de Formació a la Carta, 2011/2012. 
 
El vicerector de Cultura, Igualdad i Planificació presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Indica que hi ha un error en la documentació que es corregirà. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que l’error es 
tracta d’un codi equivocat. 
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Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 164/2011. “Aprovar les assignatures de lliure 
elecció del programa Formació a la Carta, corresponents 
al curs 2011/2012, que s’adjunten com a annex.” Annex 
XIII. 

 
Punt 15.  Aprovació, si escau, del Projecte de l’Espai de Formació La Nau 
dels Estudiantes i les Estudiantes, edició 2011 i reconeixement de 
crèdits de lliure elecció.  
 
El delegat d’estudiants presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Explica les 
novetats de 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 165/2011. “Aprovar el Projecte de l’Espai de 
Formació La Nau dels Estudiants i les Estudiantes, 
edició 2011 i ell reconeixement de crèdits de lliure 
elecció, que s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 

 
Punt 16.  Informe sobre la modificació 2/2011 de RLT de personal 
d’administració i serveis.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. Afegeix que no suposa increment de 
plantilla i que hi ha crèdit suficient. S’ha sotmés a la consideració de 
Mesa Negociadora i compta amb l’acord majoritari de dos dels quatre 
sindicats. Indica que la primera part de la proposta és una modificació de 
l’estructura i que es proposa la supressió del Servei d’Informació i 
Comunicació i del DISE i el CADE. Hi ha implicades 99 places. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Oto Luque manifesta la seua preocupació  perquè hi ha departaments 
grans que no tenen secretaria, però no passa el mateix en altres. 
Demana criteris unitaris i que hi haja secretaries o unitats de gestió. 
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La degana de la Facultat d’Economia transmet la seua felicitació per la 
reestructuració de cost zero i demana una persona per atendre als 
estudiants Erasmus en el seu centre. 
 
El degà de la Facultat de Dret anuncia la seua abstenció, ja que no li 
sembla bé que aquesta proposta siga a costa d’amortitzar algunes 
places, com ara la d’auxiliar de serveis de la Facultat de Dret.  
 
Ernest Cano observa que el Centre de Postgrau s’ha dotat amb algunes 
places més i això està molt bé, però hi ha un tema pendent que no s’ha 
tornat a plantejar: dotar de recursos humans els centres pel treball i la 
gestió que assumeixen respecte del postgrau. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació també anuncia 
la seua abstenció per l’amortització de places al seu centre.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que també a 
l’Escola falta un auxiliar de serveis i demana que es tinga en compte per 
a la propera proposta de modificació. 
 
El director de l’Escola Univ. d’Infermeria i Podologia també s’ha vist 
afectat per aquestes disminucions de places. 
 
El gerent agraeix els esforços institucionals que es fan des de les 
diferents unitats, centres, serveis i departaments. Indica que aquestes 
modificacions les aprova el Consell Social, vol dir que hi ha poca 
versatilitat i moltes dificultats. Cal més flexibilitat i explica perquè 
algunos llocs d’auxiliars de serveis s’han amortitzat i reassignat. S’ha 
procurat promocionar als auxiliars de serveis. La seua intenció és no 
deixar desestimat cap aspecte de la Universitat i garantir-los. 
 
El rector agraeix el treball de la Gerència en la Mesa Negociadora i amb 
els sindicats.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 27 
vots a favor, cap en contra i 7 abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 166/2011. “Informar favorablement sobre la 
modificació 2/2011 de Relació de llocs de treball de 
personal d’administració i serveis, que s’adjunta com a 
annex.” Annex XV. 
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Punt 17. Aprovació, si escau, d’oferta d’ocupació pública, 2011. 
Punt 18. Aprovació, si escau, d’acord sobre convocatòria de promoció 
intrna vinculada a l’oferta d’ocupació. 
 
El gerent proposa que es tracten juntament els dos punts de l’ordre del 
dia, ja que el punt 18 és conseqüència del punt 17. Presenta els 
assumptes 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·licitud.  
 
Se sotmeten a votació conjunta els dos punts de l’ordre del dia. La 
votació es fa a mà alçada i per 39 vots a favor, cap en contra i 1 
abstenció, es prenen els acords següents:  
 

ACGUV 167/2011. “Aprovar l’oferta pública d’ocupació 
referida al personal d’administració i serveis, per a l’any 
2011, que s’adjunta com a annex.”Annex XVI.  
 
ACGUV 168/2011. “Aprovar l’acord de promoció 
interna vinculat a l’oferta pública d’ocupació, 2011, que 
s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 

 
Punt 19. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
En primer lloc la vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals 
presenta els convenis amb la Ciutat de les Arts i les Ciències i amb 
l’empresa SMART Tecnologies i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. 
 
A continuació la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació 
presenta tres convenis amb universitats estrangeres, la documentació 
dels quals es troba al web de la Secretaria General. 
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta els convenis 
amb l’Ajuntament de Paterna i amb el CEID. 
 
Igualment la vicerectora de Postgrau presenta els convenis 
corresponents a la seua àrea i una addenda al conveni per a l’obtenció 
del màster en Història Contemporània. 
 
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació presenta el conveni amb 
V.L.C. Campus. 
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S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI fa referència al conveni amb la Universitat 
Salesiana d’Equador i crida l’atenció sobre el fet que no hi ha conveni 
marc anterior. 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació li aclareix que pot 
ser que no hi haguera conveni anterior o que no estiguera vigent. Un 
conveni marc està obert a totes les especialitats. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents:  
 

ACGUV 169/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Fundació Ciutat de les 
Arts i les Ciències-Comunitat Valenciana i la Universitat 
de València.Estudi General, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XVIII. 
 
ACGUV 170/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre SMART Technologies i la 
Universitat de València.Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIX. 
 
ACGUV 171/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universidad Politécnica 
Salesiana (Ecuador) i la Universitat de València.Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XX. 
 
ACGUV 172/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universidade Metodista de Sao 
Paulo  (Brasil) i la Universitat de València.Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XXI. 
 
ACGUV 173/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat de Bucarest 
(Romanial) i la Universitat de València.Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex XXII. 
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ACGUV 174/2011. “Autoritzar la signatura de 
l’addenda al conveni de coperació acadèmica, signat el 2 
de juliol de 2007 entre les Universitats Autònoma de 
Barcelona, Autònoma de Madrid, Cantàbria, 
Complutense de Madrid, Menéndez y Pelayo, País Basc, 
Santiago de Compostela, València.Estudi General, i 
Saragossa per a portar a terme conjuntament 
l’organització i desenvolupament del màster d’Història 
Contemporània i en el seu cas, doctorat, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex XXIII.  
 
ACGUV 175/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col:laboració entre les Universitats del País 
Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea, de València. Estudi 
General, de Castella-La Manxa i la Complutense de 
Madrid, per a portar a terme, conjuntament 
l’organització i desenvolupament dels ensenyaments 
conduents al títol oficial de Doctorat en Banca i Finances 
Quantitatives, el text del qual s’adjunta com a 
annex.”Annex XXIV. 
 
ACGUV 176/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col:laboració entre les Universitats Autònoma de 
Madrid (Coordinadora), Barcelona, Cantàbria, 
Complutense de Madrid, Extremadura, Illes Balears, 
Jaume I de Castelló, Múrcia, Oviedo, País Basc/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, Sevilla, València.Estudi 
General, i Vigo per a l’organització i desenvolupament 
dels ensenyaments conjunts conduents a l’obtenció del 
títol oficial de doctor o doctora en Química Teòrica i 
Modelització Computacional, el text del qual s’adjunta 
com a annex.”Annex XXV. 
 
ACGUV 177/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col:laboració entre les Universitats dell País 
Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea, València.Estudi 
General, Castella-La Manxa i la Complutense de 
Madrid per a portar a terme conjuntament 
l’organització i desenvolupament dels ensenyaments 
conduents al títol oficial de màster universitari enBanca 
i Finances Quantitatives, el text del qual s’adjunta com a 
annex.”Annex XXVI. 
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ACGUV 178/2011. “Autoritzar la signatura de la 
renovació del conveni singular de col:laboració entre el 
grup de Radiotelevisió Valenciana i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex.”Anne XXVII. 
 
ACGUV 179/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col:laboració entre les Universitats Autònoma de 
Madrid (Coordinadora), Cantàbria, Extremadura, Illes 
Balears, Jaume I de Castelló Múrcia, Oviedo, País Basc 
/Euskal Herriko Unibertsitatea, Salamanca, Santiago de 
Compostela, València.Estudi General, Valladolid i Vigo 
per a l’organització i desenvolupament del màster 
universitari en Química Teòrica i Modelització 
Computacional, el text del qual s’adjunta com a 
annex.”Annex XXVIII. 
 
ACGUV 180/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col:laboració entre la Generalitat Valenciana, 
mitjançant la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania i la 
Universitat de València. Estudi General per a la 
realització d’activitats formatives i de caràcter 
intercultural que fomente la integració social dels 
immigrants en l’exercici 2011, el text del qual s’adjunta 
com a annex.”Annex XXIX. 
 
ACGUV 181/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre el Centre d’Estratègies i 
Desenrotllament de València (CEID) i la Universitat de 
València. Estudi General per a la creació de la càtedra 
Ciutat de València, el text del qual s’adjunta com a 
annex.”Annex XXX. 
 
ACGUV 182/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Paterna i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex XXXI. 
 
ACGUV 183/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
entre la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnologia i la Universitat de València. Estudi General, 
como coordinadora del “VLC/Campus. Valencia 
International Campus of Excellence” per a la 
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col·laboració en el programa Campus Científics d’Estiu, 
2011, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XXXII. 
 

Punt 20. Modificació, si escau, del Reglament de règim intern de l’Escola 
Universitària de Magisteri “Ausiàs March”. 
 
La secretària general explica els antecedents i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Indica que la 
proposta de modificació sols afecta a l’article 5.1 i a les disposicions 
transitòries. La resta de la proposta de modificació es tractarà més 
endavant en un proper Consell de Govern. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” indica 
que la Junta de Centre tenia 45 membres i era poc operativa. Es proposa 
que siguen 35 membres. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 184/2011. “Modificar el Reglament de règim 
intern de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs 
March” en el sentit següent:  
 
. La redacció de l’artícle 5.1 és la següent:  
 
Article 5. Junta de Centre 
1. La Junta de Centre n’és el màxim òrgan de govern, 

on es troben representats els seus membres. En 
formen part el director o la directora, que la 
presideix, i un nombre de trenta-cinc membres electes 
distribuïts de la manera següent: 
a) Divuit membres en representació dels funcionaris 

dels cossos docents universitaris. 
b) Tres membres en representació del personal 

docent i investigador no funcionari. 
c) Un membre en representació del personal 

investigador en formació vinculat als 
departaments o seccións departamentals adsrits al 
centre. 

d) Nou membres en representació dels estudiants i les 
estudiantes. 

e) Quatre membres en representació del personal 
d’administració i serveis. 
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. 2. Mantenir la redacció de les disposicions transitòries. 
 
El tractament de la resta de modificacions proposades 
queda ajornat a un proper Consell de Govern.”  
 

Punt 21.  Informe sobre els preus públics del curs 2011/2012 dels 
col·legis majors propis 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.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 185/2011. “Informar favorablement sobre els 
preus públics dels col·legis majors propis de la 
Universitat de València, corresponents al curs 
2011/2012, que s’adjunten com a annex.” Annex XXXIII. 
 

Punt 22. Modificacions pressupostàries.  
 
No hi ha cap proposta. 
 
Punt 23. Torn obert de paraules.  
 
Dulce Contreras manifesta la seua preocupació per les propostes de 
màsters i la capacitat docent dels departaments per impartir-los. 
Demana que es comprove si es poden impartir sense incrementar la 
docència.  
 
El president de la Junta de PDI manifesta el seu malestar pel procés de 
reforma dels Estatuts, ja que les persones que han presentat les 
propostes de modificació no han tingut l’oportunitat de participar en la 
Comissió d’Estatuts per a defensar-les. Demana que es donen els passos 
per ser més participatius i transparents.  
 
D’altra banda indica que fa dos consells de govern es va modificar el 
Reglament de selecció de PDI i va quedar pendent la redacció d’un 
paràgraf, però encara no ha hagut cap iniciativa per a fer-ho. 
 
Clara Eugenia Cascant demana aclariments sobre la signatura del conveni 
amb el Circ del Sol. 
 
Oto Luque fa una reflexió sobre els problemes que tenen els grans 
departaments que es troben dispersos per diferents centres a l’hora de 
fer horaris. Suggereix l’elaboració d’alguna mena de protocol per afavorir 
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la tasca d’aquests departaments o algun quadre amb dades comunes a 
les diferents titulacions. 
 
Manuela Poveda indica que en el punt 16 es diu que es crea la Unitat de 
Marquèting. Demana que es canvie el nom, ja que no és molt adequat. 
 
La vicerectora de Postgrau respon Dulce Contreras que s’han aprovat 
propostes de màsters però encara se n’ha de fer l’informe de viabilitat.  
 
La secretària general indica que donarà trasllat de les queixes del 
president de la Junta del PDI al president de la Comissió d’Estatuts, però 
opina que la documentació ha estat suficient i els terminis d’informació 
pública han estat els correctes. 
 
El rector, pel que fa a la intervenció del president de la Junta de PDI 
respecte del Reglament de selecció de PDI, indica que l’agilitzarà. 
 
Pel que fa al contracte amb el Circ del Sol, recorda l’aprovació pel  
Consell de Govern i la participació tècnica d’alguns membres d’aquest 
Consell en l’elaboració del contracte. Opina que s’han d’incorporar al 
manual d’execució pressupostària les taxes i els criteris sobre l’ús de 
terrenys i espais oberts. Assumeix la seua responsabilitat  i anuncia que 
en un proper Consell de Govern s’informarà sobre aquest contracte. 
 
I con que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió a les 
12’55 hores de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 
 
 
 
 
 
  
 


