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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 29 de novembre 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 Comunicació i 
Relacions Institucionals: Silvia 
Barona Vilar.  
 
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 
 
Vicedegana Fac. Medicina i 
Odontologia:  Concepción López 
Ginés. 
 
Degà Fac. Magisteri: Óscar 
Barberá Marco 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
 
Degà Fac. Física: José Antonio 
Peñarrocha Gantes 
 
Vicedegà 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 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi 
Lerma Montero 
 
Representant departaments: Oto 
Luque Agues 
 
Representant departaments: 
Manuela Poveda Rosa 
 
Representant departaments: 
José Rafael Magdalena Benedicto 
 
Representant Instituts 
universitaris: Marcos Fernández 
Marín. 
 
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. Física: Germán de 
Valcárcel Gonzalvo. 
 
PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia 
Salvador Fernández-Montejo 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 

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 
 
PAS EU Infermeria: Miquel Coll 
Huerta 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 
PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig 
 
PAS Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
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(sense vot): 
 
Degana Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Mª José Coperias 
Aguilar 
 
Degà Fac. Psicologia: José Ramos 
López 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 

 
Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
 
Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
Absències justificades: 
 
PDI Fac.C. Matemàtiques: Lucía 
Sanus Vitoria 
 

 
 

----------------- 
 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern d e25 
d’octubre de 2011. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 249/2011. “Aprovar l’acta del Consell de 
Govern de 25 de octubre de 2011.” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
membres següents de la comunitat universitària: 
 
. Maria José Lara, funcionària del Servei de Relacions Internacionals. 
. Lynn Margulis, Dra. Honoris Causa per la Universitat de València, i 
membres d’aquest Claustre Universitari. 
. Luis Estañ Yago, professor titular del departament de Farmacologia i 
secretari de la Facultat de Medicina i Odontologia. 
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. El professor jubilat, Celestino Àngel Cano Tello, del Departament de 
Dret Civil de la Facultat de Dret.  
 
A continuació informa que el proppassat 3 de novembre es va reunir 
l’Assemblea General de la CRUE i el mateix dia es va reunir el Ple del 
Consell d’Universitats on es va acomiadar al Ministre d’Educació. També 
es va presentar un informe al voltant de l’estratègia Universitat 2015. El 
document s’anomena “Audacia para llegar lejos. Universidades fuertes 
para mañana”. S’hi va reconéixer que l’Estatut del PDI no eixirà. 
Finalment s’hi va parlar de les polítiques de finançament i s’hi va 
presentar una àmplia memòria. 
 
A continuació felicita:  
 
.  A l’Observatori Astronòmic, que ha guanyat el premi de divulgació 
científica del Centre Nacional de Partícules, Astropartícules Nuclears, 
amb el video divulgatiu “El Universo Invisible”, que explica de manera 
clara i comprensible els misteris als quals s’enfronten els astrònoms.  
 
. El Dr. Peris Bonet, director del Registro Nacional de Tumores Infantiles i 
catedràtic del Departament d’Història de la Ciència i la Documentació, 
que ha estat nomenat membre del Comité Científic del Automated 
Chilhood Cancer Information System (ACCIS) de la International Agency 
for Research on Cancer.  
 
. El catedrràtic d’Història Medieval, Ramon Ferrer Navarro, que ha estat 
elegit president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
 
. S’ha signat un acord amb la multinacional farmacèutica Lilly per 
investigar noves molècules i compostos en la investigació de fàrmacs 
que donen resposta a necessitats mèdiques no cobertes. El professor 
Santos Fustero i el seu equip desenvoluparan la metodologia sintètica.  
 
. Isabel Burdiel, catedràtica d’Història Contemporània de la Facultat de 
Geografia i Història, que ha estat guardonada amb el Premi Nacional 
d’Història.  
 
. La nostra universitat ha rebut un dels premis que atorga el Diari Las 
Provincias als valencianos para el siglo XXI  (per la seua antiguitat i 
repercussió en la societat valenciana). 
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. Aquest mes de novembre ha tingut lloc el Fòrum d’Ocupació de la 
Universitat de València, trobada anual entre les empreses i els 
universitaris. 
 
. Per mitjà del Servei de Prevenció i Medi Ambient s’han instal·lat, en el 
marc del programa d’Assistència Sanitària del projecte Campus 
Sostenible, dins del context que obliga a l’administració sanitària a 
establir mesures preventives, desfibril·ladors als campus de la 
Universitat.  
 
. També en aquest mes de novembre s’ha inaugurat el curs a Ontinyent i 
s’ha signat l’acord de cessió de terrenys en els quals se situaran les 
futures instal·lacions del Campus de la Universitat de València a 
Ontinyent, d’edifici de l’antic col·legi Lluís Vives. 
 
Així mateix informa de la renovació de membres electes següents al si 
del Consell de Govern: 
. Celedonia Igual Camacho, directora de la Facultat de Fisioteràpia 
. José Rafael Magdalena Benedicto, director del Departament 
d’Enginyeria Electrònica. 
als que felicita, al temps que agraeix la tasca desenvolupada als anteriors 
membres del Consell. 
 
Pel que fa a les eleccions d’estudiants a Claustre del 24 de novembre, ha 
hagut una participació del 15% i s’ha produït sense incidències 
importants. Els resultats han estat els següents: BEA ha obtingut 17 
membres, BEA-ITACA, 3 estudiants; Campus Jove, 15 membres; A 
contracorrent, 8 estudiants i Associació Valenciana, 5 estudiants. 
 
Igualment informa que han hagut eleccions en tots els centres, tret de la 
Facultat de Psicologia que les tindrà el 15 de desembre.  
 
Indica que s’han signat els convenis següents: 
. Conveni de col·laboració amb l’Institut de Turisme d’Espanya, el Consell 
de Cambres de Comerç i la Societat Estatal per a la Gestió d’Innovació i 
Universitats.  
 
. Conveni de col·laboració amb la Societat Filharmònica i la Fundació 
General, per a al realització conjunta d’activitats musicals.  
 
. Amb la Fundació Universitat-Empresa de València, dins del programa de 
cooperació educativa, diversos convenis amb diferents entitats. 
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S’obre un torn d’intervencions  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació agraeix el 
treball que s’ha fet en la CRUE respecte de l’exempció de crèdits per als 
titulats de Pedagogia i Psicopedagogia. 
 
Puntn 3. Aprovació, si escau, de la presentació per part del Consell de 
Govern de la proposta de reforma dels Estatuts presentada al Claustre 
de 10/11/11 amb el text del dictamen de la Comissió d’Estatuts.  
 
El rector presenta l’assumpte i indica que en el passat Claustre es va 
presentar aquest assumpte, que ja es va ajornar en un anterior Claustre. 
S’hi va obtenir 141 vots a favor, cap en contra i 17 abstencions. Per 
tant no va obtenir la majoria requerida, faltaven 5 vots. Segons la 
normativa l’equip rectoral no pot tornar a plantejar aquesta reforma 
d’Estatuts durant aquest curs. Aquesta situació és díficil perquè cal 
adequar els Estatuts a la legalitat vigent. Proposa que el Consell de 
Govern faça seua la proposta tal i com es va plantejar al Claustre i així 
poder portar-la de nou al Claustre. 
 
La secretària general demana l’aprovació de la presentació del text a la 
Mesa del Claustre i també l’aprovació d’un termini perquè la Comissió 
d’Estatuts faça el seu dictamen i proposa la data del 13 de febrer perquè 
es puguen presentar esmenes. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (41 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 250/2011. “Fer seua la proposta de reforma 
dels Estatuts que es va presentar al Claustre del 10 de 
novembre de 2011 i que s’adjunta com a annex, i establir 
la data màxima del 13 de febrer perquè la Comissió 
d’Estatuts emeta l’informe corresponent.” 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de sol·licitud de promoció a CU de 
professor del Departament de Cirurgia.  
 
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. Informa que aquesta plaça no es va presentar amb la resta, per 
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error, ja que compleix tots el requisits legals. Demana la seua aprovació 
per no perjudicar a l’interessat. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 251/2011. “Aprovar la sol·licitud de promoció a 
CU d’una plaça de l’àrea de coneixement de Cirurgia.” 

 
Punt 5. Resolució, si escau, sobre el recurs contra acord del Consell de 
Govern 225/2011, de 27 de setembre sobre la promoció de 
professorat.  
 
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. Es proposa l’estimació del recurs i la transformació de la plaça 
com a contractat doctor.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 252/2011. “Estimar el recurs interposat pel 
professor Manuel Alegre Nueno, contra acord del 
Consell de Govern 223/2011, de 27 de setembre, d’acord 
amb la resolució que s’adjunta com a annex.” Annex I. 

 
Punt 6. Informe sobre perfils i tribunals de places de contractat doctor i 
col·laborador.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que cal seguir caminant cap a la paritat en els tribunals 
titulars, no tan sols en els tribunals de suplents. Manifesta la seua 
satisfacció per la millora en aquest sentit i agraeix l’esforç que s’ha fet 
en centres i departaments.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 253/2011. “Aprovar els perfils i informar 
favorablement sobre els tribunals de les places de 
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professorat contractat doctor i col·laborador, que 
s’adjunten com a annex.” Annex II. 

 
Punt 7.  Informe sobre perfils i tribunals de places de professorat 
funcionari. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que la Comissió de Professorat va informar 
favorablement totes les propostes, però va desestimar la proposta de 
perfil per a alguna plaça, ja que no es permet posar perfils específics en 
places de funcionaris. D’altra banda, indica que en Química Teòria i 
Cirurgia no es compleix la paritat, però està justificada perquè no hi ha 
massa persones en aquestes àrees.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 254/2011. “Aprovar els perfils i informar 
favorablement sobre els tribunals de les places de 
professorat funcionari, que s’adjunten com a annex.” 
Annex III. 

 
Punt 8. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
 
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. 
 
Manuela Poveda demana que es revise la normativa perquè la realització 
d’informes en aquest moment és confusa. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat li contestarà que 
s’estudiarà. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 255/2011. “Concedir venia docendi, 
corresponent al curs acadèmic 2011/2012, als professors 
que s’indican al document que s’adjunta com a annex, 
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per a impartir docència  en el centre adscrit Florida 
Universitària.” Annex IV. 
 

Punt 9. Aprovació, si escau, de relació de llocs de treball de professorat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Indica que la RLT està actualitzada al novembre de 201 i que el 
34% de la plantilla és personal contractat. Per tant, estem dins del 
marge que marca la LOU. Les places per incidències d’inici de cur no 
estan reflectides en aquesta relació. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri indica que les places estan ben 
reflectides, però té problemes amb el tema de les adscripcions de les 
places a un centre o a altre, ja que el Centre no té eixa informació i quan 
se’ls demana informe opina que el centre no té res a dir, el que adscriu 
és el Consell de Govern.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que les places 
han d’estar adscrites on s’imparteix la docència. És conscient del 
percentatge de professorat associat. 
 
Ernest Cano intervé en el mateix sentit que el degà de la Facultat de 
Magisteri, ja que a la Facultat de Ciències Socials passa el mateix. 
Proposa que la Comissió de Professorat estudie el tema de les 
adscripcions de places.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (40 vots), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 256/2011. “Aprovar la relació de llocs de treball 
de professorat de la Universitat de València, que 
s’adjunta com a annex.” Annex V. 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de modificació de reglament de permisos, 
llicències, vacances i situacions administratives del PDI de la UVEG. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Es planteja obrir la possibilitat de sol·licitud d’any sabàtic per al 
professorat contractat, le penalització per la no presentació de memòria, 
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l’analisi de les activitats a desenvolupar i millorar el reconeixement a la 
investigació en el barem. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia planteja dubtes respecte 
de l’art. 5.2, ja que opina que exclou als TEU de la Facultat. 
 
José Maria Almerich indica que, per concordança, si es modifica l’art. 6 
també s’hauria de modificar l’art. 5.1 per tal d’incloure als contractats 
amb vinculació permanent. 
 
Ernest Cano és partidari de deixar el redacta com està, respecte de les 
quotes per a titulars d’escola. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 35 
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 257/2011. “Modificar el Reglament de 
permisos, llicències, vacances i situacions 
administratives del professorat docent i investigador de 
la Universitat de València, d’acord amb el text que 
s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
El rector proposa que es tracten a continuació els punts de l’ordre del 
dia corresponents al Vicerectorat d’Estudis i Política Limgüística. 
 
Punt 14. Aprovació, si escau, de criteris per a la matrícula en els estudis 
que es troben en procés d’extinció. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Proposa afegir un punt 3, a la documentació preesentada. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Dret proposa que en el punt 1 de condicions 
d’estudis inicials, s’afegesca :…..”quan es compleixen els requisits de 
l’apartat 2”. També proposa que s’amplie a les assignatures anuals, en el 
punt 5 del document. 
 
Ernest Cano planteja dubtes relacionades amb el complement de 
formació. 
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El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria demana que si 
s’inclouen les assignatures anuals, s’afegesca : …”.Si el professorat ho 
estima convenient”. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística accepta la modificació 
proposada pel degà de la Facultat de Dret respecte del punt 1: “sense 
perjudici del que s’estableix en els apartats anteriors”. Pel que fa a les 
assignatures anuals proposa afegir: “almenys”. 
 
El degà de la  Facultat de Magisteri no està d’acord amb la proposta del 
director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (40 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 258/2011. “Aprovar els criteris per a la 
matrícula en els estudis que es troben en procés 
d’extinció, que s’adjunten com a annex.” Annex VII. 

 
Punt 15. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de llicenciatura, 
diplomatura i grau. 
 
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 prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 259/2011. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura de la Facultat de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport, corresponent a la promoció 2006/2011, 
a la llicenciada i als llicenciats següents:  
 
. Mª Victoria Contelles Benlloch. 
. Roberto Izquierdo Herrera. 
. Vicente Calpe Gómez.” 
 
ACGUV 260/2011. “Concedir premi extraordinari de 
grau, llicenciatura i /o diplomatura en els estudis 
adscrits a la Facultat de Física, corresponent al curs 
acadèmic 2010/2011, als estudiants i estudiantes 
següents:  
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Grau en Física: 
. Fernando Hueso González. 
 
Grau en Òptica i Optometria: 
. Laura Remón Martín 
 
Llicenciatura en Física: 
. Mireia Crispin Ortuzar 
 
Diplomatura en Òptica i Optometria:  
. Mª Vicenta Porcar Balaguer” 
 
ACGUV 261/2011. “Concedir premi extraordinari de 
diplomatura de l’Escola Universitària d’Infermeria La 
Fe, corresponent a la promoció 2008/2011, al diplomat 
Javier Pérez Salvador.” 
 
ACGUV 262/2011. “Concedir premi extraordinari en els 
estudis adscrits a la Facultat de Medicina i Odontologia, 
corresponents al curs acadèmic 2010/2011, als 
llicenciats, llicenciades  i graduades següents:  
 
 Llicenciatura en Medicina: 
. Gloria Inés Iacoboni García-Calvo. 
. Luis Miguel Rojo Bofill. 
. Dilara Akhoundova. 
. Gloria María Martí Andrés. 
. César Manuel Noval Font. 
. Óscar Blanco Cerdá. 
 
Grado en Odontologia:  
. Laura Cerdán Bayarri. 
. Ana Llopis Descals.” 
 
ACGUV 263/2011. “Concedir premi extraordinari de 
diplomatura en les titulacions adscrites a la Facultat de 
Magisteri corresponents al curs acadèmic 2010/2011, a 
les diplomades i diplomat següents: 
 
Diplomatura de Mestre d’Educació Infantil: 
. Berta Santana Grau. 
. Olaya Molina Palomero. 
. Cristina Hernández Berto.  
. Maria Fernández Coronel. 
. Rosana Giménez Moreno. 
 
Diplomatura de Mestre d’Educació Primària: 
. Mª Isabel Pardo Baldoví. 
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. Núria Albert Mateu. 

. Matilde María Nicasio Marco. 

. Rafael Puig Cataluña. 

. Aránzazu Inés Grau Cortondo. 

. Ainhoa Sánchez Gómez” 
 
Punt 16. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió 
universitària. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 264/2011. “Aprovar les activitats puntuals 
d’extensió universitària, que s’adjunten com a annex.” 
Annex VIII. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de reglament d’estudis oficials de postgrau 
de la UVEG. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General.  L’objectiu és 
ajustar el reglament a la nova normativa i fer-ho més clar i més senzill. 
La Comissió de Postgrau ho ha debatut amplament i ho ha informat 
favorablement per unanimitat. Afegeix que no accepta las 
recomanacions de l’Assessoria Jurídica respecta a l’art10 i a la disposició 
transitòria. La Comissió de Doctorat manté la proposta inicial i assumeix 
les modificacions que proposa la Comissió d’Estatuts.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultalt de Fisioteràpia planteja dubtes respecte del 
capítol III. Pel que fa a la comissió acadèmica de coordinació, assenyala 
que el director o directora han de tenir dos sexennis i hi ha titulacions on 
és impossible. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials pregunta si es fa un seguiment 
dels masters impartits en els centres concertats o adscrits i si el 
coordinador de titulació té competència. 
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La vicerectora de Postgrau li respon que si un centre adscrit imparteix 
estudis de la Universitat, se sotmet al mateix pla d’estudis. En el Verifica 
s’estableix el sistema de garantia de qualitat i és el mateix que tenim en 
la nostra normativa.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri indica que al darrer Claustre, la 
vicerectora d’Estudis i Política Lingüística es va comprometre a fer un 
reglament sobre centres adscrits i aquest seria el lloc per a fer la 
regulació demanada en la intervenció anterior. Afegeix que les ORM no 
són responsables dels centres adscrits.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística està d’acord iindica que en 
aquest reglament no procedeix incloure als centres adscrits.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació proposa que es 
treballe cap a les Escoles Doctorals i que es tinguen com a model. 
 
El rector informa que farà l’encàrrec al vicerectorat escaient.  
 
La vicerectora de Postgrau indica, pel que fa a les escoles doctorals, que 
la Conselleria en tres mesos emetrà una ordre per a iniciar aquest 
assumpte.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (36 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 265/2011. “Aprovar el Reglament d’estudis 
oficials de postgrau de la Universitat de València. Estudi 
General, que s’adjunta com a annex.” Annex IX. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de reglament sobre dipòsit, avaluació i 
defensa de la tesi doctoral. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. S’accepten 
les modificacions proposades per la Comissió d’Estatuts, tret en el que 
respecta a la composició dels tribunals (art. 3) i en el que respecta al 
reconeixement de cum laude, que és diferent de la qualificació de la tesi 
(art. 5). 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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El degà de la Facultat de Psicologia planteja dubtes respecte al punt 3.1 
sobre els sexennis per a formar part dels tribunals.  
 
Dulce Contreras planteja dubtes pel que fa al moment de la qualificació i 
al de reconeixement de cum laude i pregunta si la nova sessió que es 
planteja podria fer-se el mateix dia. 
 
Germán de Valcárcel opina, respecte de l’art. 5, que s’hauria d’assumir la 
proposta de la Subcomissió de Doctorat en lloc de la interpretació de la 
Comissió d’Estatuts. La norma sembla que vol fer de la menció de cum 
laude, alguna cosa més seria. En la normativa no queda clar si els 
professors han d’emetre el seu vot o no. Pel que fa a l’art. 1.3.e) opina 
que la proposta no té res a veure amb la promoció de la igualtat efectiva 
entre homes i dones, que la legislació que la regula no contempla 
aquestes comissions i que, per tant, la proposta suposa entrebancs una 
mica arbitraris. 
 
José Landete fa dues propostes. D’una part, pel que fa al nomenament 
del tribunal (art. 2.3), considera que falta una línia sobre qui fa el 
nomenament del tribunal. Proposa substituir-hi el nomenament per 
“comunicar la proposta”. D’altra part, proposa que s’afegesca: …” si no 
es manifesta res en tres dies, serà afirmatiu.” 
 
La vicerectora de Postgrau prefereix deixar el redactat com està. 
 
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació recorda que s’ha aprovat 
un Pla d’Igualtat en aquesta Universitat que és d’obligat compliment en 
totes les àrees, amb independència que en una situació concreta es puga 
fer alguna excepció, sense convertir-la en una regla.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 33 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 266/2011. “Aprovar el Reglament sobre dipòsit, 
avaluació i defensa de la tesi doctoral, que s’adjunta com 
a annex.” Annex X. 
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Punt 17. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost 2012, de la 
Universitat de València.  
 
Punt 18. Aprovació, si escau, del projecte de reglament d’execució 
pressupostària 2012, de la Universitat de València.  
 
El gerent presenta els dos punts junts, ja que estan molt relacionats i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Indica que per a l’any vinent es procurarà recabar la participació 
de les entitats públiques i del Consell Social. 
 
En juliol de 2011 es va aprovar un pla operatiu que preveia 
l’estancament. Informa que s’han afegit altres programes d’estalvi i 
agraeix la sensibilitat i l’esforç a centres i departaments. Pel que fa als 
romanents, s’incorporaran al pressupost.  
 
Indica que la fiabilitat de la realització dels ingressos ens permet garantir 
que en el pressupost de 2012 hauran recursos suficients per a donar els 
serveis necessaris en quantitat i qualitat. Si la regularitat i la forma de 
rebre les subvencions fóra corrent i no mitjançant els confirming, la 
despesa financera podria baixar.  
 
Informa que les mesures d’estalvi en matèria d’energia han funcionat 
molt bé en el 2011 i demana als centres que ho tinguen en compte. Vol 
ampliar les mesures d’estalvi i fer-les extensives a les unitats de gestió. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació puntualitza 
que, malgrat que no vol semblar insolidari, no ha sentit res sobre 
ampliació de plantilla.  
 
Ernest Cano demana un compromís de l’equip de govern respecte de 
l’ampliació de plantilla. A banda, proposa que en la pag. 39 , en el quadre 
dels coordinadors no s’aplique la reducció del 10% plantejada. 
 
La degana de la Facultat de Fisioteràpia demana que es tinguen en 
compte les àrees deficitàries i que es posen cauteles. 
 
El gerent indica que no vol reduir la plantilla, però tampoc augmentar-la. 
S’ha optat per la via de la promoció i la reassignació de recursos 
mitjançant les places vacants, jubilacions, etc. Opina que, per al 2012, 
tant respecte del PAS com del PDI hi haurà marge de maniobra. 
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Manuela Poveda agraeix l’esforç de l’equip de govern i planteja que 
s’estudie el tema de la promoció d’ajudant front a altres places, ja que 
pot ser més interessant per a alguns departaments.  
 
El rector recorda que aquesta Universitat és generosa amb la promoció a 
CU, amb les convocatòries de sabàtics…. El compromís de l’equip de 
govern és estudiar els ajusts que siguen necessaris i els pressupostos 
generals del 2012 ens poden obligar a fer-los. El que el gerent proposa 
és un marc general i, encara que la proposta d’Ernest Cano sembla 
raonable, proposa ajornar-la per a més endavant i deixar la promoció com 
està. 
 
Se sotmet a votació el projecte de pressupost, 2012. La votació es fa a 
mà alçada i per unanimitat (32 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 267/2011. “Aprovar el projecte de pressupost 
de la Universitat de València, corresponent a l’exercici 
econòmic de 2012, que s’adjunta com a annex.” Annex 
XI. 

 
A continuació se sotmet a votació el projecte de reglament d’execució 
pressupostària. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat (33 vots a 
favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 268/2011. “Aprovar el projecte de reglament 
d’execució pressupostària de la Universitat de València, 
corresponent a l’exercici econòmic de 2012, que 
s’adjunta com a annex.” Annex XII. 

 
Punt 19. Aprovació, si escau, de proposta de creació d’ERI Lectura 
(Estructura de Recerca Interdisciplinar : “Investigació de la Lectura” 
 
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 269/2011. “Aprovar la proposta de creació de 
l’Estructura de Recerca Interdisciplinar “Investigació 
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de la Lectura” (ERI Lectura) l’expedient de la qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 

 
Punt 20. Nomenament, si escau,  de membres del Comité Científic de 
l’ICBIE (Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva). 
 
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 270/2011. “Aprovar la proposta de 
nomenament dels membres que tot seguit s’esmenten 
que formaran part del Comité Científic de l’Institut 
Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBIE): 
 
Membres titulars: 
. Siv Anderson. Universitat d’Uppsala, Suecia. 
. Xavier Bellés Ros. Institut de Biologia Molecular de 
Barcelona, CSIC. 
. Guiles Boeuf. Universitat Pierre& Marie Curie, 
Francia. 
. José S. Carrión García. Universitat de Múrcia. 
. Antonio Lazcano Araujo-Reyes. Universitat Autònoma 
de Méxic. 
. Anna Travesset Vilaginés. Instituto Mediterráneo de 
Estudios Avanzados. CSIC. 
. Sarah Otto. Universitat British Columbia, Canadá. 
 
 
Membres suplents: 
. Alex Aguilar. 
. Deborah Charlesworth. 
. Miguel Delibes. 
. Montserrat Gomendia. 
. Carlos Herrera. 
. Michael Lynch. 
. Margarita Sala 
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Punt 21. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte de cessió 
d’invenció. 
 
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 271/2011.  
"1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que el dret 
de la invenció amb títol "Device operating procedure for 
electrochemical devices" i de la que és cotitular la 
Universitat de València en un 33,3%, no és necessària 
per a la defensa o millor protecció de l’interès públic. 
 
2. Aprovar la cessió dels drets que la Universitat de 
València ostenta sobre la invenció esmentada en el punt 
anterior, de la qual són cotitulars la Universitat de 
València en un 33,3% i Osram en un 66,7%, d'acord 
amb el contracte que s'adjunta com a annex”. Annex 
XIV. 

 
Punt 22. Aprovació, si escau, amb caràcter provisional de l’avaluació del 
professorat mitjançant procediment on line. 
 
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. Demana que s’aprove amb caràcter experimental. Pel juliol es 
donarà informació del seu funcionament i s’aprovarà, si escau, 
definitivament. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials proposa que s’aplique per al 
segon quadrimestre. 
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunica intervé en el 
mateix sentit, ja que la resposta pot ser molt baixa. 
 
El degà de la Facultat de Psicologia pregunta si s’ha establert un període 
de contestació. 
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Ernest Cano indica que es podria fer en la primera setmana de febrer o 
una vegada passat el trimestre. 
 
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació opina que seria bo 
començar ara, però es pot començar pel febrer. Afegeix que no afecta a 
la valoració dels quinquennis. La forma de començar és provant. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 26 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 272/2011. “Aprovar amb caràcter provisional i 
experimental l’avaluació docent, mitjançant 
procediment on line, d’acord amb la proposta que 
s’adjunta com a annex.” Annex XV. 

 
Punt 23. Adscripció, si escau, de la Universitat de València a l’Associació 
Olimpiada Espanyola d’Economia.  
 
La secretaria general presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Informa que 
donat que les facultats no tenen personalitat jurídica, la Facultat 
d’Economia va demanar que la Universitat formara part d’aquesta 
Associació. Les quotes esmentades a l’art. 30, són a càrrec de la 
Facultat. Serà presidida per Reyes Marco, professora de la Facultat 
d’Economia.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 273/2011. “Autoritzar el rector perquè la 
Universitat de València. Estudi General s’adscriga a 
l’Associació Olimpiada Espanyola d’Economia”. 

 
Punt 24. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació presenta els convenis amb 
els quatre sindicats i amb l’Associació 49K que hi són en el web de la 
Secretaria General.  
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A continuació la vicerectora de Relacions Institucionals i Comunicació 
presenta set convenis amb diferents institucions i anuncia la creació 
d’una plataforma informàtica on queden reflectits tots els convenis.  
 
La vicerectora de Postgrau presenta quatre convenis i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta tres convenis 
amb ajuntament. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Dret indica que no posa objeccions a les 
esmenes de l’Assessoria Jurídica, respecte del conveni amb l’ICAV, però 
posa de manifest que la relativa a la participació d’altres professionals 
del Dret no s’ha formulat enel cas del conveni amb els col·legis de 
procuradors, on apareix redactat en els mateixos termes. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació anuncia que no 
votarà a favor del conveni amb la VIU i demana votació separada.   
 
Per assentiment dels membres del Consell, s’aproven tots els convenis 
tret del conveni amb la VIU que se sotmet a votació separada. La 
votació es fa a mà alçada i per 18 vots a favor, cap en contra i 4 
abstencions, s’aprova.  
 
Per tant, es prenen els acords següents:  
 

ACGUV 274/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Federació 
d’Ensenyaments de CCOO del País Valencià i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XVI. 
 
ACGUV 275/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Unió Autonòmica de la 
Central Sindical Indenpendent i de Funcionaris de la 
Comunitat Valenciana (CSIF) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex”. Annex XVII. 
 
ACGUV 276/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el Sindicat de Treballadors i 
Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià 
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(STEPV) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XVIII. 
 
ACGUV 277/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Federació de Treballadors 
i Treballadores de l’Ensenyament d’UGT i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XIX. 
 
ACGUV 278/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
entre l’Associació 49K i la Universitat de València. 
Estudi General, per a la col·laboració en el concurs 
universitari 49K Valencia. Edition 2011, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XXI. 
 
ACGUV 279/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre Aministia Internacional. 
Espanya  i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XXII. 
 
ACGUV 280/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre Casa Mediterráneo i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XXIII. 
 
ACGUV 281/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Institut Superior 
d’Ensenyaments Artístics de la Coomunitat Valenciana 
(ISEACV) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XXIV. 
 
ACGUV 282/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Institut Valencià de 
l’Audiovisual i de la Cinematografia Ricardo Muñoz 
Suay i la Universitat de València. Estudi General, en 
matèria de formació, difusió i investigació sobre la 
indústria audivisual valenciana, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XXV. 
 
ACGUV 283/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat Politècnica de 
València (UPV), la Universitat d’Alacant (UA), la 
Universitat Jaume I (UJI), la Universitat Miguel 
Hernández (UMH), la Valencian International 
University (VIU) i la Universitat de València. Estudi 
General, per al desenvolupament i la implantació de 
projectes educatius, el text del qual s’adjunta com a 
annex”. Annex XXVI. 
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ACGUV 286/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alpuente i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex”. Annex XXVII. 
 
ACGUV 287/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Bunyol i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XXVIII. 
 
ACGUV 288/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament d’Enguera i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XXIX. 
 
ACGUV 289/2011. “Autoritzar la signatura de la 
renovació del conveni singular de col·laboració entre el 
Grup de Radiotelevisió Valenciana i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex”. Annex XXX. 
 
ACGUV 290/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
entre el Col·legi de Procuradors de València i la 
Universitat de València. Estudi General,  per a 
l’organització del màster en Procura als efectes de la llei 
34/2006, sobre accés a les professions d’advocat i 
procurador dels tribunals, el text del qual s’adjunta com 
a annex”. Annex XXXI. 

 
ACGUV 291/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat d’Alacant, la 
Universitat Jaume I , la Universitat Miguel Hernández i 
la Universitat de València. Estudi General,  per a 
l’organització i desenvolupament dels ensenyaments 
conjunts conduents a l’obtenció del títol oficial de 
màster universitari en Procura, el text del qual s’adjunta 
com a annex”. Annex XXXII. 
 
ACGUV 292/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
entre l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València i la 
Universitat de València. Estudi General,  per a 
l’organització del màster en Advocacia, als efectes de la 
llei 34/2006, sobre l’accés a les professions d’advocat i 
procurador dels tribunals, el text del qual s’adjunta com 
a annex”. Annex XXXIII. 
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Punt 25. Modificacions pressupostàries. 
 
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 293/2011. “Proposar al Consell Social la 
modificació pressupostària següent, d’ampliació  de la 
subvenció nominativa a la Fundació General, d’acord 
amb la memòria justificativa  que s’adjunta com a 
annex: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES: 
BAIXES  
 
Programa  Article   Import 
541.A   68    468.000,00 
    TOTAL…………………468.000,00 
 
 
AUGMENTS 
 
Programa  Article   Import 
 
 
 
541.A   73    468.000,00 

    TOTAL………………………………468.000,00 
Annex XXXIV. 

 
Punt 26. Torn obert de paraules. 
 
Germán de Valcárcel indica que està absolutament d’acord amb les 
mesures que impulsen la igualtat efectiva entre homes i dones i vol que 
les seues intervencions no donen lloc a equivocacions. 
 
I com que no hi ha assumptes que tractar, es clou la sessió a les 14’40 
hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta acta.  
 
Vist i plau 
El rector  
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
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