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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 27 de setembre de 2011, a les 9’22 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. 
 
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. 
 
Vicedegà Fac.  Filosofia i C. 
Educació: Jesús Alcolea Banegas 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Elena Grau Almero 
 
Vicedegà Fac. Medicina i 
Odontologia:  Federico Pallardó 
Calatayud 
 
Degà Fac. Magisteri: Óscar 
Barberá Marco 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degà Fac. Ciències 
Matemàtiques: Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Vicente Roca Velasco 
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Degà Fac. Dret. Salvador 
Montesinos Oltra 
 
Degana Fac.  Economia: Trinidad 
Casasús Estellés 
 
Representant departaments: Oto 
Luque Agues 
 
Representant departaments: 
Manuela Poveda Rosa 
 
Representant departaments: 
Diego Ramirez MUñoz 
 
Representant Instituts 
universitaris: Marcos Fernández 
Marín. 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Socials: Ernest Cano 
Cano 
 
PDI Fac. Física: Germán de 
Valcárcel Gonzalvo. 
 
PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia 
Salvador Fernández-Montejo 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
PDI Fac. Filologia,Traducció i 
Comunicació: María Virginia 
González García 
 
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. Economia: Marc 
Xelvi Pérez 
 
Estudiant Fac. Filologia, 
Traducció i Comunicació: Aina 
Meritxel Tarrasó Reig 
 
PAS EU Infermeria: Miquel Coll 
Huerta 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 
PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig 
 
Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Mª José Coperias 
Aguilar 
 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.27 DE SETEMBRE DE  2011 
 

 

Degà Fac. Psicologia: José Ramos 
López 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Victor Tella 
Muñoz 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
 
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. C. Biològiques: María 
José Lorente Carchano 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 
PDI Fac.C. Matemàtiques: Lucía 
Sanus Vitoria 
 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern del 28 de 
juliol de 2011. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia i el director de l’Escola 
Tècnica Ssuperior d’Enginyeria hi presenten modificacions que són 
acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 209/2011. “Aprovar l’acta de 28 de juliol de 
2011 amb les modificacions següents:  
 
A l’acord 196/2011 corresponent al punt 9 de l’ordre del dia afegir 
en la CEPE del màster de Bioinformàtica: Elena Ruiz García-
Trevijano, Eladio Barrio Esparducer i el  PAS: Joaquín Julio 
Debón Domingo i en la CEPE del màster de Salut Pública i Gestió 
Sanitària,  Ferran  Ballester Diez.” 
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Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector manifesta el condol dels membres del Consell de Govern pel 
traspàs dels membres següents de la comunitat universitària: 
 
. Juan Esplugues Requena, catedràtic del departament de Farmacologia 
(Facultat de Medicina i Odontologia), professor emèrit i president de la 
Fundació Juan Esplugues. 
 
. Fernando Cerdán Pérez, professor de la Facultat de Magisteri, 
departament de Didàctica de la Matemàtica.  
 
Tot seguit comunica que el proppassat 8 de setembre es va reunir 
l’Assemblea General de la CRUE, a la qual va assistir la vicerectora 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat, i el 22 de setembre es va reunir el 
Consell d’Universitats. Cedeix la paraula a la vicerectora perquè 
n’informe.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa que s’hi va 
plantejar l’assumpte del finançament de la Universitat i totes les 
universitats van manifestar ala seua preocupació per la retallada de 
pagaments de l’administració i els problemes de funcionament que això 
pot implicar. També s’hi va tractar sobre les eleccions per l’octubre per 
canviar la presidència de la CRUE. Altres assumptes van ser: l’ajornament 
de l’Estatut del PDI, el decret de centres i es va aprovar el 
reconeixement de crèdits en els estudis de formació professional i un 
document de coneixement de llengües i també altre per a riscos laborals. 
 
El rector informa que en el Consell d’Universitats es va presentar un 
informe econòmic de l’Estatut del PDI, l’impacte econòmic i les taules 
salarials comparatives del professorat. És un document de treball.  
 
Pel que fa al decret sobre la creació de centres, departaments i instituts, 
la seua redacció encara té mancances i no en sembla raonable la 
publicació. També s’hi va presentar l’esborrany del reial decret sobre el 
personal funcionari i sanitari. 
 
Altres assumptes van ser: equivalències d’estudis, màster d’excel·lència, 
presentació d’un pla d’internacionalització i un document sobre la 
sostenibilitat. També s’hi va presentar un document sobre la governança 
en altres països europeus, que és un estudi tècnic que servirà de base 
per un altre posterior.  
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D’altra banda, informa que els rectors de les universitats públiques 
valencianes estaven citats a una reunió protocol·lària amb el president 
de la Generalitat per conéixer-lo i transmetre-li les preocupacions sobre 
el manteniment del sistema universitari espanyol. 
 
Indica que la presidenta de la Sindicatura de Greuges li ha adreçat un 
escrit en què demana el tractament de vicerectora –que és el que tenen 
en altres universitats- i un increment en la reducció docent. 
 
Felicita als membres de la comunitat  universitària següents:  
 
. Professor José Bernabeu Alberola, catedràtic de Física Teòrica (Fac. 
Física), que ha estat guardonat amb la Medalla de la Reial Societat 
Espanyola de Física i la Fundació BBVA. 
 
. Professor Vicent Martínez, catedràtic del departament d’Astronomia i 
Astrofísica de la Facultat de Ciències Matemàtiques i director de 
l’Observatori Astronòmic de la Universitat de València, que ha estat 
guardonat amb el Premi d’Ensenyament Universitari de la Reial Societat 
Espanyola de Física i la Fundació BBVA. 
 
. Professor jubilat, José Gimeno Sacristán, catedràtic del departament de 
Didàctica i Organització Escolar, de la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació, que ha estat investit doctor honoris causa per la Universitat 
Nacional de San Luis (Argentina). 
 
. Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport que celebra aquest 
any el 25 aniversari de la seua creació. Pel decret 146/1986 de 24 de 
novembre es va crear l’Institut d’Educació Física, depenent de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i pel conveni subscrit amb la 
Universitat de València el 15 de febrer de 1988, s’hi va adscriure.  
 
. El Consell Valencià transformà Polibenestar, estructura d’investigació 
creada al 2006 pel professor Jordi Garcés, catedràtic de la Facultat de 
Ciències Socials, en Institut d’Investigació Universitària.  
 
. Professor Javier de Lucas, catedràtic del departament de Filosofia del 
Dret, Moral i Política, de la Facultat de Dret, actualment en comissió de 
serveis com a director del Col·legi d’Espanya a Paris, ha estat triat per 
assessorar la UNESCO sobre ciència i desenvolupament. 
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. La Fundació de l’Hospital Clínic Universitari, grup d’investigació de la 
UVEG, dirigit pel professor Juan Viña, ha rebut recentment l’acreditació 
com a Institut d’Investigació per l’Institut Carlos III de Madrid.  
 
. Director de l’Orfeó Universitari d’aquesta Universitat que ha guanyat el 
Premi Moldavia 2011 de direcció orquestral que atorga la Filharmònica 
d’aqueixa ciutat.  
 
. Professor de Dret Constitucioinal, Dr. Carlos Flores, de la Facultat de 
Dret, que ha estat investit doctor honoris causa per la Universitat Major, 
Reial i Pontifícia de San Francisco Javier de Chuquisaka, a la ciutat del 
Sucre (Bolivia). 
 
Al començament de setembre va tenir lloc el Campus Inclusiu-Campus 
sense límits, dins del projecte VLC/Campus de la Universitat, la 
Universitat Politècnica i el CSIC en la primera edició, amb alumnes amb 
discapacitat.  
 
La Universitat de València i la Universitat Politècnica constitueixen el 
tercer eix investigador a Espanya, desprès Catalunya i Madrid als camps 
de l’enginyeria i la química. 
 
Indica que investigadors del departament de Farmàcia i Tecnologia 
Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia han signat un conveni per 
integrar-se a la xarxa internacional Alfa, per afavorir el prodés 
d’investigació i desenvolupament de nous fàrmacs i mecicaments i per 
reduir l’experimentació animal. 
 
La Universitat ha denunciat davant la polícia la pintada sobre la placa en 
homenatge al centenari del naixement de Sanchis Guarner, a la Facultat 
de Filologia, Traducció i Comunicació.  
 
Comunica que les Escoles Universitàries de Magisteri, Infermeria i 
Podologia i Fisioteràpia es transformen, pel Decret 116/2011 de 9 de 
setembre, en Facultats. 
 
Finalment, indica que s’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni marc de col·laboració amb la Reial Acadèmia de Medicina de la 
Comunitat Valenciana, amb la finalitat d’establir vies per a la realització 
en comú d’activitats de divulgació, formació i investigació que beneficien 
ambdues parts.  
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. Conveni amb la Fundació Lluís Alcanyís de la Comunitat Valenciana i el 
Col·legi d’Òptics i Optometristes de la Comunitat Valenciana per 
col·laborar culturalment, educativa i científica. 
 
. Amb la Fundació Universitat-Empresa de València, dins del programa de 
cooperació educativa, diversos convenis amb diferents entitats.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Ernest Cano pregunta si hi ha alguna notícia sobre el deute que la 
Generalitat té amb la nostra Institució. 
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació agraeix 
l’homenatge a Sanchis Guarner i el suport institucional rebut. 
 
M. Luisa Manzano demana l’adequació de les noves denominacions de les 
escoles universitàries a la pàgina web. 
 
El rector informa que tothom està preocupat per la situació econòmica, 
però que les retallades encara no s’han produït a la nostra Comunitat, 
però sí han començat a Catalunya. Fins ara s’ha patit un endarreriment 
de la Generalitat respecte al mes d’agost, però ja s’ha resolt. Mitjançant 
el confirming s’han produit dues mensualitats en totes les universitats 
valencianes. No se’ns ha donat un tractament diferent. Per tant, hem 
rebut tots els pagaments, la preocupació és per al futur, sobretot per a 
la paga de desembre que suposa 28 milions d’euros. Se sap que hi pot 
haver retards, però no retallades. El 2012 sembla que no millorarà la 
situació, sinó tot el contrari. Podem fer el que ja estem fent i estar 
pendents. Demanarem coherència i inversions, però l’escenari és ominós 
fins i tot a Europa. 
 
El gerent afegeix que s’ha reunit amb les seccions sindicals i demana 
serenitat. L’escenari és de dificultats però no de catàstrofes. Les 
nòmines de desembre estàn assegurades. Anuncia que el mes d’octubre 
se sotmetrà al Consell de Govern un informe sobre la situació econòmica 
i financera de la Universitat. Resalta l’esforç financer que fa el sistema 
públic d’universitats. Té previst proposar un programa d’estalvi que 
representarà 33 milions d’euros. 
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Punt 3. Nomenament, si escau, de doctors honoris causa per la 
Universitat de València. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Fa un resum 
dels currículums presentats i destaca el més rellevant. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Dulce Contreras està d’acord amb aquestes propostes.  
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que 
la Junta de Centre dóna suport als candidats i també el Departament de 
Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació. 
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes amb el resultat següent:  
 
Mª Angeles Durán obté 35 vots a favor, cap en contra i 2 en  blanc. 
Iñaki Gabilondo obté 34 vots a favor, 1 en contra i 2 en blanc. 
 
Per tant es prenen els acords següents:  
 

ACGUV 210/2011. “Nomenar doctora Honoris Causa 
per la Universitat de València, a la catedràtica Mª 
Angeles Durán Heras.” 

 
ACGUV 211/2011. “Nomenar doctor Honoris Causa per 
la Universitat de València, a Iñaki Gabilondo.” 

 
Punt 4. Nomenament, si escau, de professorat honorari. 
 
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.  
 
Els degans de la Facultat de Dret i de la Facultat de Ciències 
Matemàtiques i el vicedegà de la Facultat de Medicina i Odontologia 
donen suport a les propostes. 
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes amb els resultats següents:  
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Antonio Llombart: 34 vots a favor, 2 en contra i 1 en blanc. 
Álvaro García: 33 vots a favor, 2 en contra i 2 en blanc. 
Mariano Peset: 32 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions. 
 
Per tant, es prenen els acords següents:  
 

ACGUV 212/2011. “Nomenar professor honorari de la 
Universitat València al catedràtic Antonio Llombart 
Bosch.” 
 
ACGUV 213/2011. “Nomenar professor honorari de la 
Universitat València al professor Àlvaro López García.” 
 
ACGUV 214/2011. “Nomenar professor honorari de la 
Universitat València al catedràtic Mariano Peset Reig.” 
 

Punt 5. Aprovació, si escau, de criteris per a l’elaboració de l’oferta del 
proper cur acadèmic 2012/2013. 
 
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 aquests criteris s’han elaborat des de la 
responsabilitat i la coherència amb la situació econòmica actual i són 
respectuosos amb la viabilitat, aprovada en Consell de Govern i també 
amb la política d’estalvi de recursos i de continuïtat amb la implantació 
de graus.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història informa que el punt 4 de 
la proposta va ser objecte de debat per part dels degans i deganes i 
demana solució per al cas de les assignatures amb un alt nivell de 
suspesos, així com el reconeixement per al professorat que ha de 
corregir un gran volum d’exàmens. 
 
El degà de la Facultat de Dret intervé en el mateix sentit i demana que es 
deixe la porta oberta per a la possibilitat de reconeixement segons el 
nombre de matrícula en assignatures en vies d’extinció. Pel que fa a 
l’apartat de llengües en titulacions d’un grup, planteja els seus dubtes i 
pregunta si s’inclouen els programes de doble titulació. També pregunta 
si els grups bilingües s’imparteixen en valencià o en castellà o es poden 
acollir a l’oferta d’altres titulacions. 
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Francisco Martínez, secretari de la Facultat d’Economia, se suma a les 
intervencions anteriors i demana que es valoren aquestes situacions, 
sobretot, en els centres grans en què amb seguretat, s’impartirà tercer 
l’any que ve. 
 
Manuela Poveda indica que hi ha molts grups que necessiten tutorització 
i això representa un esforç que no sap com demanar. 
 
Dulce Contreras opina que és una situació difícil i que és fonamental 
deixar la porta oberta, mentre hi hagen llicenciatures i graus.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat comprén que la 
situació és diferent als centres grans que als petits. Pel que fa als grups 
tutoritzats, resten dos anys difícils ja que la implantació implica 
solapament de llicenciatures i de graus. Cal estalviar recursos abans de 
l’extinció total d’estudis. Proposa mantenir els criteris com estan. 
Respecte del valencià, els estudiants tindran l’opció de matrícula en 
aquest idioma. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica, pel que fa al valencià, que els 
criteris haurien d’estar més clars. En general, els criteris d’OCA de l’any 
passat eren millorables, però la situació del professorat va empitjorant i 
se n’hauria de fer un estudi. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri recorda que portem dos anys en 
aquest programa i proposa que s’estudien els resultats dels grups amb 
docència i sense docència per prendre decisions. 
 
Ernest Cano recorda que sense docència significa sense reconeixement, 
la qual cosa suposa problemes per trobar professorat que es faça càrrec 
d’aquests grups. Opina que la reducció de recursos és un error que al 
final repercuteix en la qualitat de la docència.  
 
El degà de la Facultat de Dret és partidari d’incrementar la docència en 
valencià, però en el cas de les dobles titulacions, els estudiants tenen la 
possibilitat de triar. Proposa que siga el professorat el que decidisca 
l’idioma d’impartició de l’assignatura per evitar problemes. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que la 
proposta valora l’esforç que s’ha fet. Pel que fa als grups tutoritzats, el 
panorama no li agrada però la situació és la que és i la implantació està 
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resultant més costosa del que s’esperava, per això demana un esforç 
afegit al personal de la Universitat. Respecte de les assignatures de 
matrícula elevada, si es deixa una porta oberta, ha de ser molt estreta i 
adreçada a l’estalvi de recursos. Es poden estudiar els casos de 500 ó 
600 estudiants. Proposa que es valore la possibilitat de tutorització en 
assignatures de plans a extingir amb matrícula superior a 500 
estudiantes, optimitzant els recursos que l’àrea de coneixement té i amb 
informe de la Comissió de Professorat. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria opina que el criteri 
ha de ser proporcional pel que fa al nombre d’estudiants en comptes de 
numèric en termes absoluts. 
 
El degà de la Facultat de Dret està d’acord amb la proporcionalitat, ja 
que l’increment no és aritmètic sinó geomètric. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat recorda que la Comissió de 
Professorat el va aprovar per 20 vots a favor i 1 abstenció. Proposa a la pagina 
4 un tercer paràgraf amb el text següent: La Comissió de Professorat 
valorarà la tutorització d’estudiants en assignatures de plans a extingir 
amb ampla matricula. Es tindrà en compte en aquests supòsits 
l’optimització dels recursos docents en l’àrea de coneixement 
corresponent considerant, si escau, la reducció de l’oferta d’optativitat, i 
anuncia que la tutorització, en cap cas serà igual que l’actual, serà menor.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 36 
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 215/2011. “Aprovar els criteris per a 
l’elaboració de l’oferta del curs acadèmic 2012/2013, que 
s’adjunten com a annex.” Annex I. 

 
Punt 6. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster, curs 
2008/2009. 
 
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:  
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ACGUV 216/2011. “Concedir premi extraordinari de 
màster, corresponent al curs 2008/2009, als alumnes 
següents:  
 

Màster Estudiant/a 
Gestió de la qualitat Irma Felisa Solar Rocha 
Gestió Internacional de 
Negocis (IMBA) 

Melten Basara 

Gestió i promoció del 
desenvolupament Local 

Enrique José Ausiàs 
Ferrairo 

Hist. i identitats hispàniques 
al Mediterrani occidental 

Luis Rosado Calatayud 

Història Contemporània Raúl Minguez Blasco 
Internacional en Malalties 
Parasitàries Tropicals 

Alberto Bernues Bañeres 

Internalització econòmica: 
Integració i comerç 
internac. 

Sergio Zapata Menarguez 

Investigació i ús racional del 
medicament. 

Ana Català Latorre. 

Investigació Matemàtica Maria José Beltrán 
Meneu 

Màrquetiing i Investigació 
de Mercats 

Amparo Corraliza Zapata 

Migracions Ana María Martínez-
Chaveli Juan 

Nanociència i 
Nanotecnologia Molecular 

Efren Adolfo Navarro 
Moratalla 

Neurociència cognitiva i 
necessitats educatives 
específiques 

Elena Alonso Blanco. 

Optometria Avançada i 
Ciències de la Visió. 

Yajaira Martínez Parreño 

Patrimoni Cultural María Carmen Fernández 
Alvarez. 

Pensament filosòfic 
contemporani 

Efrén Poveda García 

Prevenció de Riscos 
Laborals 

Lorenzo Quintanar 
Gavilán 

Psicologia del Treball, 
organitzacions i recursos 
humans. 

Juliana García Meneses 

Química Sostenible. Jordi Aguilera Sigalat 
Química Teòrica i 
Modelització 
computacional. 

Vicenta Saurí Peris 

Sistemes i serveis en la 
societat de la informació 

Minal Patel 
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Traducció creativa i 
humanística 

Miguel Alpuente Civera” 

 
 
Punt 7. Aprovació, si escau, de canvi d’adscripció d’Òrgan Responsable 
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.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 217/2011. “Aprovar el canvi d’adscripció de 
l’òrgan responsable del màster universitari en Estudis 
Internacionals, que deixa d’estar adscrit  a la Facultat 
de Dret per adscriure’s al Departament de Dret 
Internacional Adolfo Miaja de la Muela.” 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de noves propostes d’estudis propis de 
postgrau i especialització, curs 2011/2012. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que 
aquest curs està fora de termini. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Juan Francisco Martínez pregunta perquè no s’augmenten places de 
grau. 
 
El vicedegà de la Facultat d’Infermeria i Podologia contesta que no hi ha 
espai ni recursos. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 30 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 218/2011. “Aprovar la proposta d’estudis 
propis de postgrau i especialització professional 
universitària, per al curs 2011/2012, corresponent al 
Diploma d’Estudis Avançats en Fisioteràpia, que 
s’adjunta com a annex.” Annex II. 
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Punt 9. Nomenament, si escau, de comissions elaboradores de plans 
d’estudi (CEPE) de títols oficials 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.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 219/2011. “Aprovar la comissió elaboradora del 
pla d’estudis del màster universitari en Estudis 
Internacionals integrada pels membres següents:  
 
President: José Juste Ruiz, catedràtic de Dret 
Internacional Públic i Relacions Internacionals.  
 
Vocals: 
. Valentin Bou Franch, catedràtic de Dret Internacional 
Públic i Relacions Internacionals. 
. Consuelo Ramón Chornet, catedràtica de Dret 
Internacional Públic i Relacions Internacionals.  
. Mireya Castillo Daudí, professora titular de Dret 
Internacional Públic i Relacions Internacionals.  
. Pilar Pzo Serrano, professora titular de Dret 
Internacional Públic i Relacions Internacionals.” 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de l’estratègia institucional de 
sostenibilitat, projecte Campus Sostenible.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que es tracta d’un programa marc d’activitats que 
defineix una política pròpia i gestiona per a contribuir a la sostenibilitat i 
fomentar un campus sostenible. A més a més, agraeix la col·laboració de 
les persones que de forma voluntària i desinteressada han contribuït en 
l’elaboració del document.  
 
S’obre un torn d’intervenció. 
 
El president de la Junta de PDI se sorprèn que en la comissió no 
estiguen, ni tan sols com a invitats, els representants dels òrgans 
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sindicals, ja que s’han de tractar assumptes vinculats a temes laborals, 
de sanitat, etc. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures lamenta aquestes 
absències però la comissió mai ha estat tancada i hi ha col·laborat tot el 
que ha volgut. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per  
unanimitat (28 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 220/2011. “Aprovar el projecte Campus 
Sostenible  de la Universitat de València com a 
estratègia institucional de sostenibilitat, segons el 
document que s’adjunta com a annex.” Annex III. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, del Reglament de la Comissió de 
Sostenibilitat.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Hi proposa algunes modificacions que són acceptades. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI seguint amb la intervenció del punt 
anterior, indica que hi ha diferència entre els que fan aportacions i els 
que formen part de la Comissió i insisteix que, a l’article 1, figuren els 
representants dels òrgans sindicals, com a invitats. 
 
El rector accepta la proposta.  
 
Se sotmet a votació  la proposta i per unanimitat (28 vots a favor),es 
pren l’acord següent: 
 

ACGUV 221/2011. “Aprovar el reglament de la 
Comissió de Sostenibilitat, el text del qual s’adjunta com 
a annex.” Annex IV. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, del Reglament regulador del procediment 
per al canvi d’àrea de coneixement del PDI de la Universitat de València.  
 
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 es tracta d’un document que té informe favorable de 
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la Comissió de Professorat, que integra l’aportació de la Mesa 
Negociadora, però falta incorporar-hi les consideracions de la Comissió 
d’Estatuts. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació demana 
que en l’article 4t es mencione les àrees de coneixement, la qual cosa 
accepta la vicerectora. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 222/2011. “Aprovar el reglament regulador del 
procediment per al canvi d’àrea de coneixement del 
personal docent i investigador de la Universitat de 
València, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
V. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, de sol·licituds per al desenvolupament de 
la carrera docent del professorat de la UVEG (promoció). 
 
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 a l’hora de configurar els perfils i tribunals de les 
places de professorat contractat es respecta la proporcionalidad entre 
gèneres, però cal donar un pas més endavant i complir-la també en els 
tribunals de places de titulars. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 223/2011. “Aprovar les sol·licituds per al 
desenvolupament de la carrera docent del professorat de 
la Universitat de València, d’acord amb el document que 
s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
Punt 14. Aprovació, si escau, de sol·licitu de canvi d’àrea de 
coneixement de Física Aplicada a Física de la Terra.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. 
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 224/2011. “Aprovar la sol·licitud de Vicente 
Caselles  Miralles, professor del Departament de Física 
de la Terra i Termodinàmica de la Universitat de 
València, de canvi d’àrea de coneixement de Física 
Aplicada a l’àrea de Física de la Terra.” 

 
Punt 15. Adaptació, si escau, de l’art. 36.1 apartats a) i b) dels Estatuts 
de la UVEG a la LOMLOU. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i indica que és competència 
del Consell de Govern fer les adaptacions necessàries. El canvi proposat 
només afecta la nomenclatura dels grups de representació per a les 
próximes eleccions de Juntes de centre del mes de novembre. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 225/2011. “Adaptar l’article 36.1 apartats a) i 
b) dels Estatuts de la Universitat de València a la 
LOMLOU, en el sentit següent:  
On diu:  
Article 36. 

1. La junta de centre n’és el màxim òrgan de govern on 
es troben representats els seus membres. En formen 
part el degà o la degana o el director o la directora, 
que la presideix, i un màxim de 60 membres 
distribuïts de la manera següent: 
a) Un 51% en representació dels funcionaris dels 

cossos docents universitaris.  
b)  Un 9% en representació del personal docent i 

investigador no funcionari. 
 
Cal dir:  
1. La junta de centre n’és el màxim òrgan de govern on 

es troben representats els seus membres. En formen 
part el degà o la degana o el director o la directora, 
que la presideix, i un màxim de 60 membres 
distribuïts de la manera següent: 

    a) Un 51% en representació del professorat amb 
vinculació permanent. 

 b) Un 9% en representació del professorat sense 
vinculació permanent”. 
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Punt 16. 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 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 226/2011. “Aprovar les activitats puntuals 
d’extensió que s’adjunten com a annex.” Annex VII. 
 

Punt 17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
Els vicerectors de Participació i Projecció Territorial, d’Economia, en 
absència de la vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació i de 
Cultura, Igualtat i Planificació presenten les seues propostes i fan 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents:  
 

ACGUV 227/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Picanya i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 
 
ACGUV 228/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Requena i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex IX. 
 
ACGUV 229/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Turis i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex X. 
 
ACGUV 230/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Secretaria Autonòmica de 
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Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana, la 
Direcció General del Servef i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XI. 
 
ACGUV 231/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Societat Filharmònica de 
València,  la Universitat de València. Estudi General,  i 
la Fundació General de la Universitat de València, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 232/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Institut de la Dona i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la difusió 
del coneixement i la promoció de la cultura d’igualtat, la 
capacitació i sensibilització en aquesta matèria i 
fomentar la recuperació de la història de les dones i la 
memòria de les universitàries, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XIII. 
 

Punt 18. Aprovació, si escau, del programa UVcicles,  conveni i bases de 
la convocatòria. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures presenta l’assumptei fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI pregunta si es tracta d’un conveni o d’un 
contracte.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures contesta que es tracta 
d’una còpia del projecte que ja hi és en altres universitats. És una 
primera iniciativa de lloguer de 100 bicicletes. 
 
El degà de la Facultat de Dret proposa que es dóne prioritat als 
estudiants amb beca.  
 
Manuela Poveda planteja els seus dubtes sobre l’efectivitat d’aquesta 
iniciativa, atesa la quantitat tan reduïda de bicicletes. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Biològiques indica que València està 
col·lapsada amb Valenbici. 
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Diego Ramirez i el delegat d’Estudiants indiquen que Valenbici no arriba a 
Burjassot i per tant no hi ha connexió. 
 
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació informa que els diners 
rebuts s’han d’invertir en mobilitat.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures planteja la possibilitat 
de connectar València i Burjassot, i que també s’està gestionant la 
contrucció del carril bici. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (30 vots a favor) es pren l’acord següent  
 

ACGUV 233/2011. “Aprovar la convocatòria del 
programa de cessió de bicicletes UVcicles a estudiants de 
la Universitat de València, per al curs  2011/2012 i amb 
aquesta finalitat, autoritzar la signatura del conveni 
entre Doyoubike i la Universitat de València, segons la 
documentació que s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 

 
Punt 19. Autorització, si escau, per a l’obra d’emergència per a 
intervenciions constructives en la coberta de l’edifici històric La Nau. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que és la segona part de les obres iniciades aquest 
estiu. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 234/2011. “Informar favorablement sobre la 
contractació de l’obra d’emergència per a intervencions 
constructiv es en la coberta de l’edifici històric La Nau, 
per un import de 912.004,89 euros, l’expedient del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XV. 
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Punt 20. Autorització, si escau, per a la signatura del conveni amb 
l’empresa Lifesequencing, S.L. per col·laborar en la prestació de serveis 
de seqüenciació.  
 
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 torno d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 235/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’empresa Lifesequencing, S.L. i la 
Universitat de València. Estudi General, per a l’accés 
preferent als serveis de sequenciació d’ambdues entitats, 
el text del qual s’adjunta com a annex. Annex XVI. 

 
Punt 21. Nomenament, si escau, de professors per formar part del 
Consell Editorial de la Universitat de València.  
 
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 
i la que s’ha lliurat als membres del Consell en aquesta sessió, que 
deroga l’anterior de l’any 96 i a més, proposa la designació de membres 
per formar part del Consell Editorial. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria demana que entre 
els membres designats hi haja una major representació de les àrees de 
Ciències Bàsiques i les Enginyeries. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri indica que tampoc no hi ha 
representació de l’àrea d’Educació. 
 
Diego Ramirez dóna suport a la intervenció del director de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria i demana sensibilitat en l’assumpte de 
producció tècnica de la UVEG. 
 
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació el tranquilitza en dir-li que 
aquesta sensibilitat està garantida. Demana que es faça la proposta de 
l’àrea d’Educació i, si és possible, que siga una dona.  



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.27 DE SETEMBRE DE  2011 
 

 

 
El rector indica que també és conscient del tema de les publicacions 
tècniques i opina que haurem de ser sersibles amb la producció tècnica d 
ela UVEG. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (30 vots a favor) es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 236/2011. “Aprovar la composició i funcions 
del Consell Editorial de Publicacions de la Universitat de 
València següent: 
 
Funcions: 
1. Proposar les línies generals de la política editorial. 
2. Aprovar els plans de publicacions de les diferents 

sèries i col·leccions corresponents a cada exercici. 
3. Assessorar en tot allò que es considere pertinent. 

 
Composició: 
- Rector o rectora o la persona en qui delegue. 
- Vicerector/a amb competències en aquesta àrea. 
- Director o directora del SPUV, que actuarà com a 

secretari. 
 
- Un conjunt de professors de la Universitat de 

València, proposats per la Direcció del Servei de 
Publicacions, tenint en compte les seues qualitats 
professionals i un adequat equilibri entre les diferents 
àrees acadèmiques i composició equilibrada de 
gènere. La durada del seu encàrrec serà fins a 
l’elecció del rector o rectora. 

 
Convocatòria: 
El Consell Editorial es reunirà com a mínim una vegada 
a l’any. 
  
Aquest acord deroga l’acord aprovat per la Junta de 
Govern de 19 de desembre de 1996.” 
 
ACGUV 237/2011. “Nomenar els professors/es que tot 
seguit s’esmenten per formar part del Consell Editorial 
de Publicacions de la Universitat de València:  
 
. Josep Lluís Barona Vilar. 
. Isabel Burdiel Bueno. 
. Martí Dominguez  Romero. 
. Maria Luisa Moltó Carbonell. 
. Javier Palao Gil. 
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. Sacramento Pinazo Hernandis. 

. Sergio Sevilla Segura. 

. Rafael Tabares Seisdedos. 

. Enriqueta Vercher González. 

. Andrés Moya Simarro.” 
 
Punt 22.Torn obert de paraules.  
 
Gabriel Salinas indica que, en el pagament de les matrícules, Bankia ha 
reduït els terminis. Demana la correcció d’aquesta situació o trobar altra 
entitat financera que ho permeta. 
 
Clara Eugenia Cascant planteja l’assumpte del caos en la matrícula, ja 
que alguns grups ja estaven tancats i falta de criteris a l’hora de donar 
cites. Davant aquesta situació, la solució que es donava era emplenar 
instàncies. 
 
Magdalena López indica que en la Fac. de Ciències Socials s’ha matriculat 
fins a les nou de la nit i s’ha tractat d’equilibrar els grups, només hi ha 
hagut desajusts en la matrícula de tercer curs. Les instàncies s’han 
demanat per estudiar els casos un per un. Pel que fa a l’ordre de 
matrícula, s’han estudiat els expedients per no perjudicar als alumnes. 
Manifesta el seu agraïment al personal d’administració i serveis per 
l’esforç que ha fet. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que el dimarts 
13 de setembre van començar les classes, com era previst, al nou edifici 
de l‘ETSE-UV, encara que amb alguns detalls per terminar. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri també va començar el 13 de 
setembre i felicita el Servei d’Informàtica i el PAS. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica que no té 
autoritzada la tarjeta de Valenbici que va sol·licitar per al centre. 
 
Clara Eugenia Cascant informa que ella transmet la queixa que li han fet 
estudiants de tots els centres. 
 
El degà de la Facultat de Dret demana que s’amplien els aparcabicicletes. 
Pel que fa al botelló, indica que la situació és intolerable i farà un 
informe. A més a més, és un problema d’insalubritat manifesta i demana 
que es prenguen mesures. 
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José Landete fa referència a la saturació del pàrquing de Tarongers i que 
han d’aparcar en el pàrquing del Servei d’Educació Física i Esports. 
 
El delegat d’Estudiants contesta que, respecte dels terminis de matrícula 
s’han fet gestions i en donarà informació próximament; i, pel que fa al 
botelló, està pendent d’una reunió dels representants de les universitats 
amb la regidora de Salut Pública i que s’està negociant també amb 
Valenbici. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures afegeix que s’han 
demanat més aparcabicicletes a l’Ajuntament, que s’autoritzaran les 
targetes i que la regidora ha declarat que estan treballant en el tema del 
botelló. Finalment, indica que sobre les places de pàrquing la decisió la 
tenen els centres. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística agraeix els comentaris que li 
han arribat sobre la matrícula. Es revisaran l’ordenació i el procediment 
de matrícula per no perjudicar els alumnes, i valora molt positivament 
l’esforç que s’ha fet. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió a les 
13’40 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 
 
 
 
 


