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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 28 de juliol de 2011, a les 9’20 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 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. Ciències 
Matemàtiques: Rafael Crespo 
Garcia 
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Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Vicente Roca Velasco 
 
Degà Fac. Dret. Salvador 
Montesinos Oltra 
 
Degana Fac.  Economia: Trinidad 
Casasús Estellés 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi 
Lerma Montero 
 
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. Psicologia: Otilia Alicia 
Salvador Fernández-Montejo 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 
 

PDI Fac. Economia: Pilar Soriano 
Felipe 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Ciències Socials: 
Magdalena López Precioso 
 
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. 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 
 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.28 DE JULIOL DE  2011 

-3- 

Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(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 
 
Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
 
Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 

 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
Absències justificades:  
 
Vicerectora de Comunicació i 
Relacions Institucionals: Silvia 
Barona Vilar 
 
PDI Fac. Física: Germán de 
Valcárcel Gonzalvo. 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
 
 
 
 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 28 de 
juny 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.  
 
Intervenen la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, el director de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i el Director de l’Escola 
Universitària d’Infermeria i Podologia per presentar modificacions que són 
acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
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ACGUV 186/2011. “Aprovar l’acta de la sessió del 
Consell de Govern de 28 de juny de 2011 amb les 
modificacions següents: 
. A la pàg.. 10,  en el primer pàragraf del punt 7 de 
l’ordre del dia queda redactat així. 
“La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta 
l’assumpte i fa referencia a la documentació que hi ha en 
el web de la Secretaria General. Indica que, segons el 
RD1497/1987 i el RD1393/2007, a partir del curs 
2011/2012 no es podran realitzar exàmens de les 
assignatures de primer curs del títols transformats en 
graus, implantats el curs 2009-2010. Per això, a fi 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”. 
. A la pàg. 10, en el tercer pàragraf del punt 7 , canviar 
“plans” per “cursos”. 
. A la pàg. 12, 3r. pàragraf,  canviar “participar en” per 
“fomar part de la CEPE de…”. 
 

Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector anuncia que desprès d’aquest punt es tractarà els punts 13 i 
15. 
 
A continuació dóna la benvinguda a la professora Pilar Soriano que 
s’incorpora desprès de la seua estada estada acadèmica (o de 
investigació). 
 
El 14 de juliol es va reunir el Consell d’Universitats i no s’hi va portar cap 
esborrany de l’Estatut del PDI. S’hi va informar sobre el màster de 
Psicologia Sanitària que ja està molt avançat, però el màster d’Enginyeria 
d’Edificació té una terminologia molt confusa. També s’hi va informar 
sobre l’esborrany del reial decret de centres i estructures i que s’hi va dir 
que hi haurà un text pel setembre o l’octubre. Finalment, es va informar 
sobre el màster universitari d’excel·lència, les pràctiques externes 
d’estudis, les proves de llengües estrangeres i el seguiment del programa 
d’avaluació de campus 2009. 
 
El 26 de juliol es va reunir el Consell Valencià d’Universitats que va 
aprovar l’increment de les taxes universitàries, el canvi de denominació 
de les Escoles Univ. d’Infermeria i Podologia, Fisioteràpia i Magisteri i la 
creació de l’Institut Univ. Polibenestar. 
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El 15 de juliol es va reunir el Consell General de la Xarxa Vives, a la 
Universitat Politècnica de Catalunya, la presidència de la qual recau en el 
rector de la Universitat Jaume I de Castelló, Vicent Climent. S’hi va 
aprovar la creació d’un nou càrrec: el de vicepresident executiu, que 
recaurà en l’exrector de la Universitat de Lleida, Joan Viñes. 
 
A més a més, informa que a la Conferència de Rectors de les Universitats 
Públiques Valencianes es va elegir com a president el rector de la 
Universitat Politècnica de València.  
 
El rector felicita el professor d’Història de l’Art, Josep Montesinos, que 
ha estat nomenat acadèmic de la Reial Acadèmia de la Història. 
 
Indica que les cinc universitats públiques valencianes han presentat el 
projecte Habitat 5U, sobre creixement sostenible, com a futur campus 
d’excel·lència. La Generalitat Valenciana s’hi ha adherit. Es tracta d’una 
proposta multidisciplinar i molt integradora.  
 
Informa sobre la participació dels estudiants de secundària en el Campus 
d’Estiu.  
 
La Universitat de València ha cobert totes les places que ha ofertat per 
al curs 2011/2012 en el mes de juny. Més de quinze mil estudiants  han 
elegit la nostra Universitat. 
 
S’ha fet la presentació pública del quadre del rector Pedro Ruiz, obra de 
Manuel Boix, a la Sala de Juntes de l’edifici de La Nau. 
 
Igualment, l’escultura Adam i Eva, que ha donat Andreu Alfaro, s’ha 
col·locat al Campus dels Tarongers. 
 
La CRUE ha fet una proposta a les Universitats per a fer una aportació de 
mil euros per a ajudar al Campus de Lorca. 
 
A continuació informa que s’han signat els convenis següents:  
 
. Conveni d’adhesió del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana al 
desenvolupament del projecte Campus Habitat 5U, en base al programa 
Campus d’Excel·lència Internacional. 
 
. Conveni marc de col·laboració amb Smart Technologies per a enfortir 
les relacions existents i establir-n’hi altres de noves en solucions 
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informàtiques per a millorar el desenvolupament professional de mestres 
i professors de tots els nivells educatius, fonamentalment en el 
aprenentatge dels estudiants de graus i postgraus dedicats a la formació 
inicial de mestres i professors.  
 
El rector esmenta el que es va dir al Claustre sobre les sancions al 
moviment 15M, del qual formen part alguns professors de la Universitat. 
Indica que no hi ha cap sanció ferma i que estem dins del termini per 
presentar al·legacions. S’avaluarà la situació i es donarà el suport que 
siga necessari.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures intervé sobre la cessió 
de terrenys al Cirque du Soleil, ja que hi havia el compromís de fer un 
balanç econòmic. Indica que la Unitat Tècnica ha fet un estudi sobre la 
quantia que la Universitat hauria tingut d’invertir en els terrenys. L’obra 
haguera eixit a licitació per 275.000 euros, que ens hem estalviat. El dia 
de la preestrena es va convidar els degans i l’equip rectoral. Hi havia 
descomptes per als membres de la comunitat universitària, que han 
deixat un estalvi de 150.000 euros aproximadament. El Cirque du Soleil 
va invitar a setanta-cinc estudiants de màster a una sessió. 
 
El delegat dels Estudiants afegeix que es va contractar quaranta 
estudiants i es va fer una visita guiada per als xiquets i xiquetes de la 
Nau. Es va fer un seminari amb la participació de seixanta estudiants de 
grau i postgrau i una visita guiada per a trenta estudiants de la Facultat 
de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport amb la participació d’un 
entrenador i un fisioterapeuta del Cirque du Soleil. 
 
Gabriel Salinas considera que la pujada de les taxes universitàries és 
injusta i inoportuna pel context que hi ha. Opina que cal canviar la 
política de beques i vol que el vicerector faça les reclamacions escaients. 
 
El rector indica que en el Consell Valencià d’Universitats ja es va 
expressar el malestar i l’oposició per aquesta mesura, ja que opina que 
no és el millor moment per aquesta pujada, però no és decissió nostra i 
cal assumir-ne les conseqüències.  
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Punt 13. Autorització, si escau, de contractació i pròrrogues com a 
professors emèrits.  
 
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.  
 
Oto Luque està d’acord amb la proposta i pregunta si hi ha dades 
establertes per presentar propostes.  
 
El degà de la Facultat de Dret intervé per manifestar el seu suport a les 
propostes dels professors Enrique Gómez Royo i Emilio Valiño del Rio. 
 
Dulce Contreras dóna el seu suport a totes les propostes, ja que totes 
tenen els mèrits requerits.  
 
La degana de la Facultat de Geografia i Historia valora els mèrits dels 
candidats i crida l’atenció sobre el fet que sols hi ha una dona. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Biològiques agraeix a la Comissió de 
Professorat i l’equip de govern la proposta de Miguel de Renzi a la qual li 
dóna el seu suport.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques dóna el seu suport a la 
contractació d’Antonio Martínez Naveira. 
 
José Manuel Almerich dóna suport a la renovació de la contractació 
d’Amando Peydró Olaya, que va ser el primer doctor en Estomatologia i 
el que donà pas als estudis d’Odontologia. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta Oto Luque 
que el termini acabava pel maig, tal com assenyala el calendari de gestió  
de processos. 
 
El rector recorda als membres del Consell de Govern els criteris que 
s’han de tenir en compte. Afirma que donat que la votació es secreta, 
perquè els membres del Consell de Govern es formen una opinió, haurien 
de considerar les característiques del que suposa ser emèrit en la 
Universitat de València, fonamentalment en atenció als següents criteris 
(Reglament de Selecció del PDI): la valoració del currículum, el mérits 
docents, investigadors, culturals o científics, els informes previs sobre 
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aquesta proposta per part dels departaments i les Juntes de Centre, la 
viabilitat i aplicació pràctica del programa d’activitat a desenvolupar en 
relació a las necessitats de la Universitat de Valencia, la capacitat per a 
formar grups d’investigació al llarg de la seua trajectòria, així com les 
responsabilitats insitucionals assumides o serveis prestats a la 
Universitat. 
 
En primer lloc se sotmet a votació secreta la proposta de contractació 
de professors emèrits, que obté el resultat següent:  
 
. Emilio Valiño del Rio: 39 vots a favor, 3 en contra i 4 en blanc.  
. Antonio Martínez Naveira: 44 vots a favor, cap en contra i 2 en blanc.  
. Enrique Gómez Royo: 42 vots a favor, cap en contra i 2 en blanc.  
. Miguel de Renzi de la Fuente: 42 vots a favor, 2 en contra i 2 en blanc.  
 
A continuació se sotmet a votació secreta les renovacions dels 
professors emèrits següents amb els resultat que tot seguit s’iindiquen:  
 
. Albert G. Hauf Valls: 41 vots a favor, cap en contra i 5 en blanc. 
. Juan E. Figueruelo Alejano: 43 vots a favor, cap en contra i 3 en blanc.  
. Amando Peydro Olaya: 44 vots a favor, cap en contra i 2 en blanc. 
. Emilia Salvador Esteban: 44 vots a favor, cap en contra i 2 en blanc.  
. Manuel Costa Talens: 43 vots a favor, 1 en contra i 2 en blanc.  
. Ezequiel Uriel Jiménez: 41 vots a favor, cap en controa i 5 en blanc.  
 
Per tant, es prenen els acords següents:  
 

ACGUV 187/2011. “Autoritzar la contractació, com a 
professors emèrits de la Universitat de València.Estudi 
General, dels catedràtics d’universitat següents: 
 
. Emilio Valiño del Rio. 
. Antonio Martínez Naveira. 
. Enrique Gómez Royo. 
. Miguel de Renzi de la Fuente.” 
 
ACGUV 188/2011. “Renovar la contractació, com a 
professors emèrits de la Universitat de València.Estudi 
General, dels catedràtics i la catedràtica d’universitat 
següents: 
 
. Albert G. Hauf i Valls. 
. Juan E. Figueruelo Alejano. 
. Amando Peydro Olaya. 
. Emilia Salvador Esteban. 
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. Manuel Costa Talens. 

. Ezequiel Uriel Jiménez.” 
 
Punt 15. Autorització, si escau, per a la contractació de professors 
visitants. 
 
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 aquest assumpte es va tractar en la Comissió de 
Professorat del 28 de maig i demana la seua aprovació. La comissió  va 
confirmar diverses places vacants de professor ajudant doctor amb 
l’objectiu de contractar professors visitants. Es tracta de places 
temporals vinculades a ensenyaments de qualitat i de col·laboració en la 
investigació. L’oferta s’ha fet mitjançant pàgines webs especialitzades. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Dulce Contreras dóna el seu suport a la proposta i agraeix l’equip 
rectoral la col·laboració prestada. 
 
El president de la Junta de PDI intervé pel que fa al procediment, ja que 
el Reglament de Selecció de PDI es refereix a un informe previ del 
departament. Demana que els criteris siguen clars. 
 
José Landete opina que no és el més convenient contractar places de 
visitants mentre, any rere any, hi ha becaris que es queden sense treball. 
Considera que no és molt adequat utilitzar places pensades per a 
professorat jove com ara les places d’ajudant doctor, per a incorporar a 
professors senior externs. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que aquestes 
són les primeres contractacions, però que el procediment es pot regular 
més. Opina que el fet de convertir places d’ajudants doctors en places 
de professors visitants no és una tendència, sinó que això es fa quan les 
places queden vacants. 
 
El rector agraeix la intervenció de Dulce Contreras i tranquilitza el 
professor Landete. Indica que el que es fa és flexibilitzar la situació sense 
vulnerar el marc legal. S’ha fet un esforç per donar solució a un problema 
concret, però es donaran totes les garanties. 
 
Se sotmet a votació secreta la contractació com a professors visitants 
dels professors que tot seguit s’esmenten, amb el resultat següent: 
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. Gaetano D’Adamo: 40 vots a favor, cap en contra i 6 en blanc. 
. Fabio Pieri Cifrem: 40 vots a favor, cap en contra i 6 en blanc. 
 
Per tant, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 189/2011. “Autoritzar la contractació, com a 
professors visitants de la Universitat de València.Estudi 
General, dels professors següents: 
 
. Gaetano D’Adamo. Università di Bologna. 
. Fabio Pieri Cifrem. University of Trento.” 

 
Punt 3. Aprovació, si escau, de l’Acord per tal d’elevar l’expedient de 
creació de la Facultat de Veterinària al Consell Social i a la Generalitat 
Valenciana.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i 
explica el procés que ha seguit aquesta titulació. Indica que en el Consell 
de Govern del 29 de novembre de 2010 es va presentar la proposta de 
creació del centre i l’aprovació del pla d’estudis de la titulació. En 
aquests moments el pla d’estudis ja està  verificat per l’ANECA, però no 
es posarà en marxa el proper curs, encara que la Universitat Catòlica si 
ho farà. Pel que fa al centre, recorda que en totes les universitats 
públiques i en una de les universtats privades que s’imparteix aquesta 
titulació, s’imparteix en un centre específic de veterinària.  
 
L’expedient de creació del centre ha estat en exposició pública durant un 
mes i únicament la Facultat de Ciències Biològiques va presentar algunes 
consideracions que es resumeixen en la petició de retardar un any la 
seua posada en marxa, ja que és una titulació que requereix nou 
professorat de noves àrees de coneixement i infraestructures que cal 
construir, i la Universitat de València ha d’assegurar una qualitat de la 
docència en la titulació. 
 
Pel que fa a la valoració de les estructures, i per a un bon funcionament, 
cal que hi haja necessàriament granges experimentals (encara que es 
podrien utilitzar les de la Univ. Politècnica) i un Hospital Clínic. Encara 
que, en una primera etapa no cal un edifici de centre, sí s’ha de crear el 
suport administratiu corresponent. Tot això pot suposar un máxim de 30 
milions d’euros aproximadament. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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El degà de la Facultat de Ciències Biològiques informa que la Junta de 
centre està majoritàriament a favor de la creació i opina que la proposta 
és correcta.  
 
La directora de l’Escola Univ. de Fisioteràpia manifesta els seus dubtes 
sobre l’oportunitat i el moment de crear aquest centre. Pregunta si s’han 
fet diligències perquè hi haja suport institucional. 
 
El rector està d’acord en tot el que s’ha dit. És la quarta vegada que la 
UVEG sol·licita aquesta titulació i és dífícil fugir de la responsabilitat 
social de la nostra institució amb la societat, tantes vegades demandada.  
Nostra posició ha de ser de risc calculat, com afirma el Degà de la Fac. 
de Ciències Biològiques, i buscar fonts de finançament alternatives a les  
que provenen de la Generalitat. El que es proposa és seguir endavant, fer 
una análisi econòmica seriosa i mantenir la voluntat de posar els estudis 
en marxa. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 46 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 190/2011. “Informar farvorablement sobre la 
creació de la Facultat de Veterinària i elevar al Consell 
Social l’expedient que s’adjunta com a annex.” Annex I. 

 
Punt 4. Autorització, si escau, per a la signatura del conveni d’adscripció 
del Centre Universitari EDEM per impartir el grau d’ADE. 
 
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 
i al Consell de Govern de 29 de novembre de 2010 en el que es va 
aprovar el conveni amb l’EDEM. La memòria d’adscripció se sotmetrà a 
informació pública durant dos mesos i desprès tornarà al Consell de 
Govern per a fer la proposta d’adscripció al Consell Social. Afegeix que el 
conveni que ara es presenta formarà part de l’expedient.  
 
La vicerectora explica els antecedents d’aquest procès. EDEM va 
manifiestar la seua voluntat d’impartir una titulació sobre 
emprenedorisme i de ser un centre adscrit a la UVEG. Es va formar una 
comissió mixta (5 persones per la UVEG, la Degana d’Economia i 3 
persones més de la Fac. d’Economía –Enrique Bigné, Fernando Peris i 
Juan Luis Gandía que representaven els directors dels departaments 
d’economia). El Rector va delegar la presidència en la vicerectora 
d’Estudis i Política Lingüística. Aquesta comissió s’ha reunit en diverses 
ocasions i també s’ha reunit amb l’equip de direcció de la Facultat 
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d’Economía i amb els directors dels departaments d’economia. A partir 
d’aquestes reunions s’hi ha replantejat la proposta inicial i en l’actualitat 
la proposta és impartir el títol d’ADE amb un nou itinerari 
d’emprenedorisme. 
 Per tant, afirma la vicerectora, que es plantegen dues qüestions: iniciar 
el procés d’adscripció d’un centre, a la qual cosa respon el punt 4 de 
l‘ordre del día i, en segon lloc, modificar el pla d’estudis d’ADE per a 
incorporar el nou itinerari (punt 5 de l’ordre del día). 
Si ens centrem en l’adscripció d’un centre a la Universitat de València, el 
que es planteja al Consell de Govern és l’inici del procés, mitjançant 
l’aprovació d’un projecte de conveni d’adscripció (art. 47.3 dels 
Estatuts) que formarà part de l’expedient que es posarà en exposició 
pública. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
La degana de la Facultat d’Economia opina que no es pot aprovar aquest 
assumpte perquè en exposar-lo a informació pública es podem presentar 
modificacions al conveni. Sol.licita que es modifique la redacció del punt 
de l’ordre del día i es tracte l’inici del projecte i no l’autorització de la 
signatura del conveni. 
 
Ernest Cano opina que és una decisió important i que el procés no ha 
començat correctament. Hauria d’haver-n’hi una memòria justificativa. A 
banda, el Centre EDEM no existeix, el que hi ha és una fundació i no té 
estructura docent. Demana més informació i sembla que es pretèn 
privatitzar una part de l’educació. 
 
El president de la Junta de PDI no veu el benefici per a la Universitat. Hi 
ha qüestions importants que cal aclarir, com ara la de qui és EDEM. 
Aquest conveni s’hauria d’aprovar al final del procés d’adscripció i no al 
principi. 
 
José Landete indica que, des del punt de vista jurídic, la Universitat pot  
informar sobre el conveni. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que el procediment 
és correcte i que encara que el conveni no se signarà fins al final del 
procés, es pot informar ara. Pel que fa a l’oportunitat, opina que és el 
moment adequat de començar el debat sobre el procès d’adscripció. 
Aclareix que efectivament, el Centre EDEM no existe encara i que la 
redacció del punt de l’ordre del dia no és la més encertada, però cal un 
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pronunciament, ja que és adequat que la UVEG manifeste la seua opinió 
respecte de l’inici d’aquest procés.  
 
El rector afegeix que es pot modificar la redacció del punt de l’ordre del 
día i informar favorablement o desfavorable l’inici del procés d’adscripció 
a partir de la proposta de conveni plantejada per EDEM. En qualsevol cas, 
la memòria d’adscripció es posarà durant dos mesos en exposició pública 
i al final del procés es portará tot l’expedient, inclòs el conveni, a Consell 
de Govern per a l’adopció de la proposta.  
 
El rector afegeix que l’informe pot ser favorable o desfavorable a l’inici 
del procés d’adscripció. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions. 
 
El president de la Junta de PDI insisteix que els Estatuts ordenen 
cronològicament el procés i aquest pas és el darrer. Confía que 
s’expliciten els beneficis que tendrá per a la UVEG.  
 
Ernest Cano anuncia el seu vot en contra de la proposta, ja que, encara 
que és el moment de tractar aquest assumpte, no té iinformació 
suficient pera a prendre una decisió. No hi ha estructura docent 
consolidada i no entèn l’interés estratègic de la Universitat en aquest 
assumpte. Per a iniciar aquest procés fa falta més informació estratègica 
i material. 
 
El degà de la Facultat de Dret anuncia el seu vot a favor si la proposta 
consisteix en iniciar el procés d’adscripció, però no està d’acord a 
vincular-la a un conveni per les raons que s’han donat. Un pronunciament 
que ens lligue amb el resultat final no és procedent ara perquè manca 
informació. Però tampoc cal incórrer en prejudicis ideològics. Fer 
convenis amb empreses pot ser positiu per a la Universitat per a la 
formació dels nostres estudiants. 
 
El director de l’Escola Universitària de MagisterI “Ausiàs March” compara 
el procediment amb el que va tenir el Centre adscrit La Florida. La Florida 
cobreix una carència de la Universitat i proporciona un benefici social 
important. Aquesta proposta és diferent. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials planteja dubtes i pregunta si 
els estudiants de la Universitat tindran un itinerari adaptat. Considera 
que l’itinerari proposat té un perfil més adequat per a postgrau. 
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Dulce Contreras està d’acord amb la intervenció del Degà de la Facultat 
de Dret i consdiera que correspon informar i seguir. 
 
El rector assenyala que la pregunta al voltant de quin és l’interès de 
aquesta proposta té una resposta. L’unic interès del rector i de l’equip 
de govern és la Universitat de València. La fundació EDEM ha vingut a la 
universitat a plantejar aquesta col.laboració, prenent com a punt de 
partida un màster que ja té suficients anys. És cert que la Universitat 
necessita les empreses perquè els nostres estudiants puguen fer-ne 
pràctiques. Estem front a una qüestió que porta oberta set mesos i en la 
que no s’ha deixat de treballar, però finalment es farà el que diga el 
Consell de Govern. 
 
El rector sotmet a votació la proposta d’iniciar el procés d’adscripció. La 
votació es fa a má alçada i per 31 vots a favor, 3 en contra i 11 
abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 191/2011. “Aprovar l’inici del procediment per 
a l’adscripció a la Universitat de València. Estudi 
General d’un centre universitari  de la Fundació EDEM 
amb la finalitat d’impartir el grau d’ADE.”  

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de proposta de modificació del pla d’estudis 
d’ADE i proposta dels representants de la Universitat de Valèmcia en la 
Comissió de modificació. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüístic presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Indica que la comissió per a la modificació del pla d’estudis 
d’ADE per a incorporar un nou itinerari d’emprenedorisme va estar triada 
per acord de la Junta de centre de la Facultat d'Economia per 30 vots a 
favor i 3 en blanc. Així mateix assenyala que, per a donar més informació 
d’aquest procediment, considera convenient la intervenció dels 
representants de la Facultat d’Economía en el Consell de Govern, la 
degana de la facultat d'Economia y la professora Dulce Contreras. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat d’Economia dóna lectura al següent text que 
correspon a una part de l’acord de la Junta de centre, reunida en el mes 
de maig: 
 
“La Facultat d’Economia de la Universitat de València amb l’ànim d’un 
millor i més gran desenvolupament d’una iniciativa de col·laboració entre 
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la Universitat i l’àmbit empresarial, davant un projecte acadèmic 
d’aquestes característiques, fa les propostes següents:  
 
. La col·laboració de l’EDEM amb la Universitat de València, en una 
primera fase, s’hauria de centrar en l’itinerari curricular de creació i 
direcció d’empreses, cosa que enriquiria en gran mesura l’especialització, 
ja que la cooperació es concretaria en el desenvolupament dels 
procediments administratius que permeteran que els professionals i 
directius de l’EDEM impartesquen classes, conferències i seminaris, 
compartesquen experiències, coordinació de treballs de grau i pràctiques 
en les empreses, en definitiva, que pogueren participar en totes aquelles 
activitats que fomenten la creació d’empreses. 
 
. En una segona fase, la col·laboració entre ambdós organismes podria 
ser en l’àmbit del postgrau. Segons el Reial Decret esmentat 
anteriorment, el postgrau té com a objectiu oferir una formació 
especialitzada. En aquest cas, es podria plantejar un postgrau (màster) 
específic en emprenedoria al públic, l’objectiu del qual seria més ample 
perquè, a més dels alumnes que hagueren cursat l’itinerari curricular de 
Creació i Direcció d’Empreses del grau en ADE, s’hi podrien sumar altres 
titulats de qualsevol branca de coneixement amb inquietuds 
emprenedores, a més de treballadors amb experiència. 
 
. En qualsevol cas, creiem necessari, i hi donarem suport a qualsevol 
política universitària en matèria d’emprenedoria. La Facultat d’Economia 
està disposada a liderar-la en cooperació tant amb l’EDEM, com amb 
qualsevol altra organització de l’àmbit empresarial del nostre entrorn. 
 
Per tot això, considerem oportú, en aquest moment, obrir un període de 
reflexió conjunta amb EDEM per clarificar les condicions acadèmiques, 
que ha de ser previ a qualvevol consideració, elaboració i decisió del 
desenvolupament i implantació d’un grau en emprenedoria per la 
Universitat de València.” 
 
Dulce Contreras hi afegeix que a la Facultat d’Economia s’ha fet un gran 
esforç per a col·laborar amb el món empresarial. L’acord que ha llegit la 
degana és el resultat del consens en la Facultat perquè estiguen 
representades totes les opinions. La modificació del pla d’estudis els ha 
semblat la millor via per a aquesta col·laboració. 
 
Al president de la Junta de PDI li sembla molt bé la col·laboració però es 
pregunta si cal canviar un pla d’estudis de la Universitat pública per a 
adaptar-lo a l’esmentada col·laboració.  



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.28 DE JULIOL DE  2011 

-16- 

 
Ernest Cano opina que una cosa és col·laborar i altra sotmetre’s. Es 
nega que es negocie amb la universitat i hauriem d’anar-hi amb molta 
cura. 
 
El degà de la Facultat de Dret recorda que es parla de l’iinici del procés i 
que l’interés general no és incompatible amb una fundació privada. 
D’altra part, una comissió paritària li sembla en aquest cas, lògica. 
 
El director de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs March” indica que 
aquest assumpte li planteja un problema de confiança. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Biològiques aclareix que la comissió no 
és ni ha de ser exactament una CEPE i que la que aprova el pla d’estudis 
és la CAT.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials anuncia la seua abstenció, ja 
que no té suficient informació. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística afirma que no estem parlant 
d’una CEPE, ja que aquestes solament van existir per a fer els plans 
d’estudi. Indica que no és experta per a fer una valoració de l’interès 
acàdemic de la proposta, i sempre ha abordat aquest assumpte amb la 
Facultat d’Economía però que, com a vicerectora, si a la universitat 
arriba una proposta de col·laboració, la seua obligació és iniciar el procés 
per a valorar-la. En aquest cas es tracta d’una proposta en la que estan 
implicades un grup d’empreses que són suport d’un important nombre 
de pràctiques que fan els nostres estudiants en diferents titulacions de 
diferents centres de nostra universitat i, per tant, establir una més 
estreta col·laboració amb elles sembla interessant per a la universitat. 
D’altra banda, amb aquesta decisió no s’hi ha de modificar 
substancialment el pla d’estudis d’ADE ja que cada itinerari consta de 48 
crèdits i aquest nombre de crèdits és suficient per al caràcter 
diferenciador que es vol donar a aquest itinerari. Es tracta, per tant, 
d’afegir un itinerari sense canviar res de la resta del pla d’estudis.  
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials pregunta si el tema 
d’emprenedoria és més adequat per a un grau o per a un postgrau. 
 
Ernest Cano indica que la modificació és substancial, però el títol serà 
d’ADE. Opina que s’està fent un vestit per a EDEM. Demana que 
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s’estudie amb molta cura i se torne a pensar la presència de tres 
membres d’EDEM a la comissió.  
 
El president de la Junta de PDI insisteix que no veu la necessitat de 
modificar el pla d’estudis. En tot cas s’hi hauria de canviar la redacció del 
punt de l’ordre del dia. 
 
El vicerector d’Economia indica que EDEM inicialment va proposar un 
grau en emprenedoria que, desprès es va convertir en un itinerari. 
 
Magdalena López entèn que el que es planteja és l’inici del procediment 
de modificació, però la CAT no s’ha pronunciat. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Biològiques dóna la seua visió de 
l’assumpte des del  punt de vista del Campus de Burjassot i assenyala els 
aspectes més positius de la relació de tots el centres amb les empreses 
perquè, entre altres coses, són importants per a les pràctiques. 
 
La degana de la Facultat d’Economia indica que la Junta de Centre sols 
s’ha reunit per a prendre els acords que s’han presentat i està molt 
contenta d’haver iniciat el debat ací. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 34 
vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 192/2011. “Aprovar la modificació del pla 
d’estudis d’ADE per a incloure un nou itinerari 
d’emprenedorisme, i proposar els quatre membres de la 
Universitat de València que formarán part de la 
comissió de modificació del pla.”  

 
Punt 6.  Aprovació, si escu, de cursos d’extensió universitària 
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. Hi afegeix que les propostes s’han reduït respecte de l’any 
passat i estan orientades cap a l’exterior de la comunitat universitària, 
pèrque l’oferta va ser dissenyada originàriament dirigida a la lliure 
elecció.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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La degana de la Facultat de Geografía i Història pregunta pels motius 
pels quals el curs Mitologia i cinema té informe negatiu, ja que és un curs 
que s’ha impartit en altres cursos i sempre ha tingut bons resultats. 
 
La vicerectora no té en aquest moment la informació, però comenta que 
pot fer-se un informe positiu condicionat que es dega a la falta d’algú 
tràmit formal que pot subsanar-se. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 193/2011.  
“1. Aprovar la realització de cursos, tallers i seminaris  
d’extensió universitària, corresponents al curs 2011/2012 
que s’adjunten com a annex. 
 
2. Informar desfavorablement els cursos, tallers i 
seminaris d’extensió universitària que s’adjunten com a 
annex, pels motius que s’hi indiquen.”  Annex II. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secetaria General. 
Indica que es tracta d’activitats extraordinàries que tenen informe 
favorable de la Comissió d’Extensió Universitària.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següen:  
 

ACGUV 194/2011. “Aprovar les activitats puntuals 
d’extensió universitària, que s’adjunten com a annex”. 
Annex III.  

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de memòria de verificació del màster 
universitari en Medicina.  
 
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 ha 
estat en exposició pública durant un mes. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
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ACGUV 195/2011. “Aprovar la memòria de verificació 
del master universitari en Medicina, que s’adjunta com 
a annex.”. Annex IV. 

 
Punt 9. Nomenament, si escau, de membres de CEPE de màsters. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Assabenta 
que en algunes propostes falta el membre de PAS i demana que es facen 
les gestions oportunes.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Intervenen el degà de la Facultat de Dret i el director de l’Escola Univ. 
d’Infermeria i Podologia per plantejar dubtes que aclareix la vicerectora 
de Postgrau. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 196/2011. “Nomenar els membres de les CEPE 
dels màsters universitaris següents:  
 

Màster universitari 
 

Membres 

Acció Social i Educativa. Presidenta: Mª Jesús 
Martínez Usarralde. 
Vocals: Mª Jesüs Perales 
Montolio. 
Joan M. Senent Sánchez. 
Jaume Martínez Bonafé 
Paz Canovas Leonhardt 
PAS:  Mireia Blasco Costa 

Bioinformàtica President: Vicente 
Cerverón Lleó. 
Vocals: Federico Pallardó 
Calatayud. 
Joaquin Dopazo. 
Josep Redon Más 
Vicente Arnau Llombart 
Elena Ruiz García-
Trevijano. 
Eladio Barrio Esparducer. 
Estudiant: Jesús Párraga 
Aranda. 
PAS:Joaquín Julio Debón 
Domingo. 

Direcció i Gestió de Ferran Calabuig Moreno 
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l’Activitat Física i l’Esport 
i la seua Investigació 

Vicent Carratalá Deval. 
Miguel Villamón Herrera. 
Vicente Añó Sanz. 
Estudiant: David Parra 
Camacho. 

Infermeria Clínica. President: Julio Fernández 
Garrido. 
Vocals:Vicente Ruiz Ros. 
Angel Llacer Escorihuela. 
Francisco Donat Colomer. 
Inés Espí Alonso. 
Estudiant: Pendent 

Estudis de Sostenibilitat. President: Ignasi Lerma 
Montero. 
Vocals:M.Angeles Ull 
Solis. 
Pilar Aznar Minguet. 
Amparo Vilches Peña. 
Francesc La Roca 
Cervigon 
Ernest García García 
Estudiant: Vicent Solbes 
Bou. 
PAS:Fco.Javier Marín 
Jiménez. 

Gestió de Recursos Hidrics President: Francesc 
Hernández Sancho. 
Vocals:Ramón Sala 
Garrido. 
Mónica Maldonado Devis. 
María Molinos Senante. 
Luis del Romero Renau 
Estudiant: Águeda Bellver 
Domingo. 

Procura. President:Salvador 
Montesinos Oltra. 
Francisco Cerrillo Ruesta 
Vocals: Enrique de la Cruz 
Lledó. 
Carmen Rubio Antonio. 
Ginés Juan Vicedo. 
Andrés Recalde Castells 
Amparo Navarro Fauré. 
Fernando Miró Llinares. 
Alicia Armengot 
Vilaplana. 
Estudiant: María Ribelles 
García. 

Advocacia. President: Salvador 
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Montesinos Oltra. 
Mariano Durán Lalaguna 
Vocals:Fco. de Paula 
Blasco Gascó. 
Juan Martín Queralt. 
Maria Jesús Monfort 
Ferrero. 
Rafael Bonmatí Llorens. 
Olga Villardell Mir. 
Alicia Renovell Ferrer 
Estudiant:Pendent 

Criminologia, Seguretat i 
Sistema Penal. 

President: Joan Carles 
Carbonell Mateu. 
Vocals: Enrique Carbonell 
Vayá. 
Javier Guardiola García 
Francisco Montes Suay. 
Vicenta Cerevelló 
Donderis. 
PAS: Mª Angeles Sáez 
Miralles. 
Estudiant: Pendent 

Mediació, Arbitratge i 
Gestió de conflictes en Dret 
Privat 

President: Francisco J. 
Orduña Moreno. 
Vocals:Javier Plaza 
Penadés. 
Luz M. Martínez 
Velencoso. 
Silvia Barona Vilar. 
Elena Baixaula Gallego. 
Estudiant: Andrew 
O’Flynn 

Dret Privat de la 
Contractació, 
Internacionalització i 
Comerç Electrònic. 

President: Francisco J. 
Orduña Moreno. 
Vocals:Javier Plaza 
Penadés. 
Luz M. Martínez 
Velencoso. 
Josefina Boquera 
Matarredona. 
Carlos Esplugues Mota. 
Estudiant:  Esther Quilis 
Navarro. 

Salut Pública i Gestió 
Sanitària. 

President: José Manuel 
Almerich Silla. 
Vocals: José Luis Alfonso 
Sánchez. 
Öscar Zurriaga Llorens. 
Dolores Corella Piqueer. 
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Ana María García García. 
Ferran Ballester Diez. 
PAS: Gema Fontestad  
Vaquer. 
Estudiant: Patricia 
Guillem Sáiz. 

Biologia Evolutiva 
Integrativa 

President: Manuel Serra 
Galindo. 
Vocals: Andrés Moya 
Simarro. 
Miguel Verdú del Campo. 
Maria Belén Picó Sirvent. 
Mario Alí Farés Riaño. 
Estudiant: Jara García 
Chicote. 

 
Punt 10.  Aprovació, si escau, de propostes de màsters. 
 
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 pel 
que fa al máster de Finances Corporatives cal ratificar l’acord pres al 
Consell de Govern anterior.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Landete intervé respecte del màster en Gestió de Conflictes 
Interculturals i Interreligiosos, afirma que se ha reformulat el máster 
d’Interculturalitat tal com es va sol·licitar en l’anterior Consell de Govern 
per a no solapar-se amb el màster de Migracions Internacionals de la 
UVEG.  
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història indica que la Junta de 
Centre ja ha enviat el seu informe sobre el màster en Història 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 197/2011. “Aprovar l’inici del procés per a 
l’elaboració dels màsters oficials següents:  
 
- Màster universitari en Finances Corporatives. 

Ratificar l’acord d’aprovació del Consell de Govern 
de 28 de juny de 2011. 

- Màster universitari en Gestió dels Conflictes 
Interculturals i Interreligiosos. 

- Màster universitari en Història.” 
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Punt 11. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat, curs 
2010/2011. 
 
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 198/2011. “Concedir, a proposta de les 
comissions avaluadores que tot seguit s’esmenten, els 
premis extraordinaris de doctorat, corresponents al curs 
2010/2011 als doctors i doctores següents:. 
 
      Comissió Avaluadora 
 
. Miralles Montolio, Alejandro Matemàtiques 
 
. Agulló Ródenas, Ivan  Física 
. Fernández Caramés, Teresa Física 
. Gamermann, Daniel  Física 
 
. Costa Riquelme, Rubén Dario Química 
. Esteban Martín, Santiago  Química 
 
. Martínez Gil, Luis  Biologia Cel·lular i 

Molecular 
. Pelechano García, Vicente José Biologia Cel·lular i 

Molecular 
 
. López López, Pascual  Ciències de la Natura. 
. Carazo Ferrandis, Pau Ciències de la Natura- 
 
. Megias Vericat, Francico Javier Farmàcia 
. Cilla Tatay, Antonio Farmàcia 
 
. Markovic, Jelena Medicina 
. Oliveira Das Correia Paulino, 
  Vera Susana  Medicina 
. Gracia Llanes, Francisco Javier Medicina 
. Gómez Climent, Maria de los  
 Angeles Medicina 
. Consuegra Sánchez, Luciano Medicina 
. Mena Molla, Salvador Medicina 
. Coscolla Devis, Mireia Medicina 
 
. Daza Losada, Manuel  Psicologia 
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. Feo Valero, Maria Concepción Economia i Sociologia 
. Linares Navarro, Esmeralda Economia i Sociologia 
 
. Guillén Catalán, Raquel Dret 
. Navarro Matamoros, Linda Dret 
 
. Archilles Cardona, Ferran Geografia i Historia 
 
. Monrós Gaspar, Laura Filologia i  Lingüística 
. Estellés Arguedas, María Filologia i Lingüística 
 
. Vazquez Verdera, Victoria Filosofia i C. Educació 
. Raga Rosaleny, Vicente Filosofia i C. Educació 
. Rosell Traver, Serbio  Filosofia i C.Educació” 

 
Punt 12. Informe sobre comissions de serveis.  
 
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 199/2011. “Informar favorablement la 
sol·licitud de comissió de serveis a favor del professor 
Juan Antonio Barcia Albacar, adscrit al Departament de 
Cirurgia de la Universitat de València, per a prestar els 
seus serveis en l’Hospital Clínic San Carlos de Madrid, 
durant el curso acadèmic 2011/2012”. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, d’acord sobre implantació de tutories 
virtuals i gestió de la dedicació docent del PDI.  
 
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. Hi afegeix que el professorat es pot acollir voluntàriament a 
aquest programa que s’implantarà en el segon quadrimestre i que se’n 
farà una valoració per al proper curs.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Dulce Contreras està d’acord amb la proposta.  
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Oto Luque també hi està d’acord, però pregunta si les tutories es poden 
fer des de la universitat o online. 
 
La directora de l’Escola Universitària de Fisioteràpia planteja que siguen 
els departaments els que controlen la docència impartida, ja que, segons 
els Estatuts, són els encarregats de la seua organització. 
 
El president de la Junta de PDI informa que la Mesa Negociadora sols ha 
tractat la segona part de la proposta. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que els dubtes 
dels alumnes es poden contestar a través de l’ordinador perquè siguen 
més àgils. Quan es faça la valoració escaient, es modificarà la proposta o 
no.  
 
El degà de la Facultat de Dret també opina que els departaments haurien 
de controlar les tutories. 
 
El rector indica que haurem d’esperar a les valoracions.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 28 
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 200/2011. “Aprovar la implantació de les 
tutories virtuals i la gestió de la dedicació docent del 
personal docent i investigador de la Universitat de 
València, d’acord amb el text que s’adjunta com a 
annex”. Annex V. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, de calendari de processos de gestió 
acadèmica del curs 2011/2012. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 201/2011. “Aprovar el calendari de processos 
de gestió acadèmica, corresponents al curs 2011/2012, 
que s’adjunta com a annex”. Annex VI. 
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Punt 17. Aprovació, si escau, del programa d’ajuda d’esportistes d’alt 
nivell i èlit universitaris, curs 2011/2012. 
 
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. També fa referència a les modificacions de les pàgines 7 i 17 
respecte dels esportistes amb discapacitat. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 202/2011. “Aprovar el programa d’ajuda 
d’esportistes d’alt nivell  i èlit universitaris,  
corresponent  al curs 2011/2012, que s’adjunta com a 
annex”. Annex VII. 

 
Punt 18. Informe sobre obertura de les biblioteques de la Universitat de 
València durant el mes d’agost. 
 
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació informa que s’ha fet un 
estudi i es proposa l’obertura a partir del 19 d’agost. Indica que al 
Campus de Burjassot-Paterna, la Biblioteca de Ciències obrirà les 24 
hores i als Campus de Tarongers i de Blasco Ibañez obriran fins a les 21 
hores. Per la nit sols obrirà la Biblioteca d’Humanitats.  
 
Tota la informació es posarà a la pàgina web de la Universitat de 
València.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Clara Cascant indica que durant el curs l’oferta que hi ha és insuficient. 
 
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació recorda que aquesta 
proposta és per al mes d’agost. 
 
Punt 19. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació i el vicerector de 
Cultura, Igualtat i Planificació presenten les seues propostes i fan 
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referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta la proposta de 
conveni, en absència de la vicerectora de Comunicació i Relacions 
Institucionals. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents:  
 

ACGUV 203/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboroació entre el Col·legi de la Frontera Nord 
A.C. (Mèxic) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex 
VIII. 
 
ACGUV 203bis/2011. “Autoritzar la signatura del 
conveni de col·laboroació entre la University 
Massachusetts Lowell i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex IX. 
 
ACGUV 204/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universidad de la Guajira 
(Colombia) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex X. 
 
ACGUV 204bis/2011. “Autoritzar la signatura del 
conveni de col·laboroació entre la Universitat de 
Santander (Bucaramanga-Colombia) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex”. Annex XI. 
 
ACGUV 205/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Reial Acadèmia de 
Medicina de la Comunitat Valenciana i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex”. Annex XII. 
 
ACGUV 206/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboroació entre l’Associació Valenciana de 
Caritat i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XIII. 
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Punt 20. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte de 
llicència de patent. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

 ACGUV 207/2011. “Autoritzar la signatura del 
contracte de transferència de tecnologia, per a l’ús i 
llicència de la patent “Conjugates comprising 
nanoparticles cooted with platinum containing 
compounds, entre la Fundació Privada Institut Català 
de Nanotecnologia, la Universitat de Santiago de 
Compostela, la Universitat de València, la Institució 
Catalana de Recerca i Estudis Avançats, l’Institut de 
Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(cotitulars de la patent)  i Nonònica Europa, S,L i 
Nanotargeting. S.L, el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex XIV. 

 
Punt 21. Aprovació, si escau, del Protocol per a la sol·licitud de 
prolongació de la vida laboral del personal d’administració i serveis 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 208/2011. “Aprovar el Protocol per a la 
sol·licitud de prolongació de la vida laboral del personal 
d’administració i serveis de la Universitat de València, 
que s’adjunta com a annex.” Annex XV. 
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Punt 22. Informe sobre modificació dels preus públics del Reglament 
d’execució pressupostària, 2011. 
 
El gerent retira aquest assumpte. 
 
Punt 23. Modificacions pressupostàries. 
 
No hi ha cap proposta.  
 
Punt 24. Torn obert de paraules.  
 
La degana de la Facultat d’Economia felicita els estudiants als quals el 13 
de juliol se’ls van concedir els premis nacionals d’alt rendiment. Indica 
que s’ha publicat a la premsa els corresponents a la Universitat 
Politècnica de València i demana que també s’hi publiquen els nostres. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que els van lliurar una 
carta de felicitació i pel setembre se’ls invitarà a un acte, la publicitat del 
qual eixirà en la premsa. 
 
Finalment, el rector s’acomiada de tots fins a setembre i desitja un bon 
estiu a tothom. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
15’05 hores de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 
 
 
 
 
 
 
 


