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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 20 de desembre de 2011, a les 9’15 
hores, a la Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, 
Esteban Morcillo Sánchez, i amb l’assistència de les persones que 
s’indiquen a continuació, queda constituït en sessió ordinària el Consell 
de Govern de la Universitat de València. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta 
Mestre Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: Isabel Vázquez 
Navarro 
 
Vicerectora de Comunicació i 
Relacions Institucionals: Silvia 
Barona Vilar.  
 
Vicerectora de Relacions 
Internacionals i Cooperació: Olga 
Gil Medrano 
 
Vicerectora de Sostenibilitat i 
Infraestructures: Clara Martínez 
Fuentes. 
 
Vicerectora  de Postgrau: Rosa 
Marín Sáez.  
 
Vicerector d’Economia: Máximo 
Ferrando Bolado 
 
Vicerector d’Investigació i 
Política Científica: Pedro M. 
Carrasco Sorlí. 
 

Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 
Vicerector de Cultura, 
Planificació i Igualtat: Antonio 
Ariño Villarroya 
 
Delegat d’Estudiants: Daniel 
González Serisola. 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
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 
 
Degà Fac. Magisteri: Óscar 
Barberá Marco 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Degà Fac. Física: José Antonio 
Peñarrocha Gantes 
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Degà Fac. Ciències 
Matemàtiques: Rafael Crespo 
Garcia 
 
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: 
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.C. Matemàtiques: Lucía 
Sanus Vitoria 
 
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. Dret: José Landete 
Casas 
 
Estudiant Fac. Ciències Socials: 
Clara Eugenia Cascant Sempere 
 
Estudiant Fac. Dret: Paula 
Serrano Caracena 
 
Estudiant Fac. Economia: Marc 
Xelvi Pérez 
 
Estudiant Fac. Filologia, 
Traducció i Comunicació: Aina 
Meritxel Tarrasó Reig 
 
PAS EU Infermeria: Miquel Coll 
Huerta 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 
PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig 
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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 
 
(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 
 
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 
 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 29 de 
novembre 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 German de Valcarcel, el degà de la Facultat de Filosofia i 
Ciències de l’Educació, el degà de la Facultat de Dret i el degà de la 
Facultat d’Infermeria i Podologia per presentar modificacions que són 
acceptades. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 294/2011. “Aprovar l’acta del Consell de 
Govern de 29 de novembre de 2011 amb les 
modificacions següents: 
 
. A la pàgina 6, 2n paràgraf, afegir “i Psicopegagia”. 
. A la pàgina 10, 3r paràgraf canviar “titulars” per 
“TEU”. 
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. A la pàgina 15, 3r paràgraf, substituir el darrer punt 
per : 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”. 
. A la pàg. 20, el darrer paràgraf es redacta així: “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 en el cas del conveni amb els 
col·legis de procuradors, on apareix redactat en els 
mateixos termes.” 
. A la pàg. 24, el 1r paràgraf del punt 26 de l’ordre del 
dia se substitueix per “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.” 
  

Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector informa que el proppassat 30 de novembre es va reunir el 
Consell Social al qual es traslladaren els acords del Consell de Govern. 
 
A continuació transmet les felicitacions següents: 
 
. El professor Francisco Javier Silvestre Donat, titular de la Facultat de 
Medicina i Odontologia i professor de Medicina Oral en el departament 
d’Estomatologia, que ha rebut la Creu de Plata de l’Ordre Civil de la 
Solidaritat Social, que atorga el Ministeri de Sanitat, Política Social i 
Igualtat, per la seua continuada feïna en el tractament de la salut 
bucodental de persones amb discapacitat psíquica. 
 
. El professor Juan Viña Ribes, catedràtic del Departament de Bioquímica 
i Biologia Molecular de la Facultat de Medicina i Odontologia i director 
general de la Fundació d’Investigació de l’Hospital Clínic de València, que 
ha obtingut el premi Carles Martí Hennenberg a la Trajectòria Científica 
en Alimentació, Nutrició i Salut. Aquest guardó ha estat concedit per 
l’Institut Danone. 
 
. Els emprenedors Daniel Juan Cerdá, Juan Hontanilla Estruch i Ramón 
Martínez Vayá, de l’empresa Mensamatic, ubicada al Parc Científic, que 
han guanyat el Weekend Valencia 2011, amb el seu projecte Solfabox. 
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. Al president de la Reial Acadèmia de Medicina de València, Antonio 
Llombart, que ha estat premiat en l’entrega de premis de la XI gala 
“Valencianos en la Onda”, en l’apartat de Ciència. 
 
. El Dr. Benjamín Narbona, membre de la Reial Acadèmia de Medicina de 
València que ha estat premiat en el VI Certàmen mèdic “Reconocimiento 
a toda una vida profesional”, que atorga la Fundació del Col·legi de 
Metges de València en la que participa l’Ajuntament de València. 
 
. El professor Nicolás Bas Martín del Departament d’Història de la Ciència 
i Documentació de la Facultat de Medicina i Odontologia, que ha estat 
guardonat amb el Premi de Bibliografia, atorgat per la Biblioteca Nacional 
d’Espanya, per l’obra “Libros, Lecturas y Lectores ente España y Francia 
a finales del siglo XVIII: la correspondencia entre el librero Fournier y 
Cavanilles”. 
 
Informa que a finals del mes de novembre es van inaugurar les noves 
instal·lacions de l’edifici central de la Facultat de Psicologia, un edifici 
departamental dedicat a despatxos per al professorat i per a les 
secretaries dels departaments i que comptarà amb la Biblioteca de 
Psicologia i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i una Sala de Graus i 
aules per a la docència en Psicologia i Logopèdia. 
 
L’1 de desembre es va presentar la Nova Llibreria web Universitat de 
València. 
 
També felicita el professor Francisco Javier Orduña Moreno, catedràtic 
de Dret Civil de la Facultat de Dret, que ha estat nomenat magistrat de 
la Sala de lo Civil del Tribunal Suprem, com a substitut de Vicente 
Montés. 
 
Comunica que la Universitat de València ha rebut una donació de llibres 
pertanyents al matrimoni Hans i Editha Preuss. Es tracta d’una col·lecció 
de llibres en alemany editada entre 1936 i 1992 especialitzada en jocs 
olímpics. La donació estarà dipositada en la biblioteca de Psicologia i 
Esport “Joan Lluís Vives”. 
 
Igualment ha rebut un comunicat del Parc Científic proposant el nom de 
“Marie Curie” per a l’auditori Parc Científic. 
 
Comunica que s’han signat diversos convenis amb la Fundació 
Universitat-Empresa de València, amb diferents entitats, dins del marc 
del programa de cooperació educativa. 
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Finalment, cedeix la paraula el gerent, perquè informe, en compliment del 
que es va acordar fa dos consells de govern, sobre el calendari i 
pagament de nòmines. 
 
El gerent indica que, malgrat les dificultats financeres, es pagaran les 
nòmines i la paga extraordinària el dia 22 de desembre. 
 
El rector recorda que el compromís era donar informació i afegeix que 
mentre es puga fer l’esforç, es farà. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Germán de Valcarcel pregunta quin és el propòsit de la Generalitat 
respecte dels pagaments. 
 
Dulce Contreras agraeix el gerent i l’equip de direcció l’esforç, malgrat la 
Generalitat Valenciana. 
 
El rector informa que s’ha produït un retardament en el pagament d’una 
mensualitat que se suposa que s’abonarà el 29 de desembre. En principi, 
en la transferència d’abril, hauriem de cobrar les mensualitats d’abril i 
desembre. 
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de Reglament d’adscripció, autorització 
d’ensenyaments, supervisió i tutela de l’activitat de centres docents 
d’ensenyament superior adscrits a la Universitat de Valencia. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que hi ha dues universitats que tenen un exemple 
d’aquest reglament: la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de 
Girona. La proposta recull els criteris aprovats pel Claustre i la legislació 
aplicable a centres adscrits. S’han acceptat els suggeriments de 
l’Assessoría Jurídica respecte dels articles 2 i 10.2, però no pel que fa a 
la resta. La Comissió d’Estatuts ha fet unes matisacions formales que 
també s’han incorporat al text. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri indica que pel que fa al punt 12.4 
està d’acord amb el fons, però la redacció hauria d’estar més clara i li 
sembla poc elegant. Opina que no és el lloc de regular els honoraris. 
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El degà de la Facultat de Ciències Socials està d’acord amb la intervenció 
anterior i opina que el text té mancances significatives. S’hauria d’afegir 
el sistema d’avaluació de les qualificacions. Li sembla que el redactat va 
adreçat als graus. Pel que fa als màsters, hi ha matèries que, pel seu 
perfil, no tenen una adscripció directa a un departament i no queda clar 
el seguiment. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica respecte de la 
durada del professorat (art. 10), que es refereix a funcionaris. Proposa 
que es parle de personal amb vinculació permanent. Respecte de l’article 
6, pregunta qui notifica a la Universitat el procés de cessament. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística contesta els intervinents 
anteriors. Indica que està d’acord a modificar l’art. 12.4. Pel que fa als 
honoraris, el més correcte seria signar un conveni marc específic o un 
annex al conveni. Respecte del sistema d’avaluació (art. 7) i la garantia 
de qualitat, no s’ha esmentat perquè és un requísit preceptiu. En tot cas 
ho posaria en altre article. Respecte a la vinculació permanent, està 
d’acord i s’haurà d’unificar la redacció també pel que fa als màsters. En 
l’article 6 proposa afegir un punt més. Pel que fa al punt 10 cedeix la 
paraula la secretària general. 
 
La secretària general indica que s’ha traslladat el que diu la LOU. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística recorda que el rector és el 
que nomena els directors, encara que es podria fer una redacció més 
específica. 
 
El rector concreta la proposta i els articles que s’han de modificar: 12.4, 
6.3, 6.4, 7.3 , afegir un 7.4, 10.1 i 10.2. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 48 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 295/2011. “Aprovar el Reglament d’adscripció, 
autorització d’ensenyaments, supervisió i tutela de 
l’activitat de centres docents d’ensenyament superior 
adscrits a la Universitat de València, que s’adjunta com 
a annex.” Annex I. 
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Punt 4. Aprovació, si escau, de proposta d’adscripció del Centre 
Universitari EDEM. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que el periode d’exposició pública va acabar el 5 de 
desembre i la Facultat d’Economia ha presentat al·legacions, que han 
estat contestades per part d’EDEM.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Ernest Cano indica que no és partidari d’aquesta adscripció, ja que la 
Universitat de València pot ofertar aquests estudis i no té clars els 
beneficis que ens pot comportar. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials opina que aquests estudis  
podrien ser un postgrau. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 38 
vots a favor, 6 en contra i 5 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 296/2011. “Informar favorablement sobre 
l’adscripció del Centre Universitari EDEM i sobre el 
conveni d’adscripció corresponent, en compliment de 
l’art. 47 dels Estatuts, l’expedient del qual s’adjunta 
com a annex”. Annex II. 

 
Punt 5. Modificació, si escau, de plans d’estudi de 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. 
 
 Ernest Cano fa referència als 12 crèdits d’optativitat addicional i a la 
falta de sistema d’avaluació de la qualitat de la proposta de modificació 
del pla d’estudis d’ADE, per incloure l’itinerari a impartir pel centre 
universitari EDEM. 
 
Dulce Contreras pregunta perquè hi ha una divisió de crèdits en 
l’assignatura d’Estadística del grau de Psicologia. 
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 El degà de la Facultat de Psicologia li contesta que les raons de la divisió 
de crèdits son dues: perquè la nostra Universitat és l’única que no els té 
dividits i per a motivar els estudiants. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística contesta Ernest Cano que 
els 12 crèdits són una aportació addicional, però estan inclosos en els 
240. Pel que fa a l’avaluació de qualitat, el sistema és el mateix però 
amb les seues especificitats. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40 
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 297/2011. “Modificar els plans d’estudi de grau 
següents, en el sentit de la documentació que s’adjunta 
com a annex: 
. Educació Social. 
. Logopedia. 
. Geografia i Medi Ambient. 
. Història. 
. Treball Social. 
. Odontologia. 
. Psicologia 
. Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
. Química. 
. Enginyeria Electrònica Industrial. 
. ADE.” Annex III. 
 

Punt 6. Aprovació, si escau, de calendari acadèmic del curs 2012/2013. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que l’inici del curs serà el 13 de setembre de 2012, ja 
que les proves d’accés seran l’11, 12 i 13 de setembre. Per a les 
eleccions d’estudiants a Claustre es contempla la data de dijous, 22 de 
novembre de 2012. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Clara Cascant proposa que el 25 d’abril siga dia lectiu sense classes. 
 
Dulce Contreras opina que començar el 17 de setembre seria més real i 
més seriós. 
 
El degà de Dret indica que és convenient iniciar el curs el 13 de 
setembre per quadrar les setmanes i les festes. Demana retardar el 
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tancament d’expedients al 15 de setembre perquè les pràctiques es 
puguen incloure. 
 
Marc Xelvi intervé en el mateix sentit que Clara Cascant. 
 
El vicedegà de la Facultat de Medicina i Odontologia pregunta quan 
comença el curs, a efectes legals, per a la contractació de professors 
associats i per a les jubilacions. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística proposa, pel que fa al 25 
d’abril, que siga una festa de campus. Respecte de l’inici de curs, 
proposa mantenir allò que es va acordar en la Comissió d’Estudis i sobre 
la tramitació d’expedients és el Ministeri el que marca les dates. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat afegeix que les 
contractacions tenen efecte de l’1 de setembre i les jubilacions de 31 
d’agost. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 298/2011. “Aprovar el calendari acadèmic del 
curs 2012/2013, que s’adjunta com a annex.” Annex IV. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de Reglament de treballas de fi de 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.  
 
El degà de la Facultat de Psicologia agraeix el treball que ha fet la 
comissió i demana flexibilització perquè els membres de la Comissió no 
siguen necessàriament de la CAT. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística prefereix deixar el text com 
està perquè considera la importància de la coordinació amb les funcions 
de la CAT. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (35 vots) es pren l’acord següent: 
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ACGUV 299/2011. “Aprovar el Reglament de treballs de 
fi de grau que s’adjunta com a annex.” Annex V. 

  
Punt 8. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de llicenciatura, 
diplomatura, enginyeria 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. Afegeix la proposta de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
La degana de Farmàcia pregunta si ha arribat la proposta del seu centre, 
a la qual cosa la vicerectora contesta negativament. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 300/2011. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura en els estudis adscrits a la Facultat de Dret, 
corresponents al curs 2010/2011 als llicenciats i 
llicenciades següents:  
 
Llicenciatura en Dret: 
. Manel Pastor i Vicent. 
. Dario Moreno Lerga. 
. Marta Nadal Cebrián. 
. Maria Catalán Sánchez. 
. Manuel Jose´Román Cervera. 
. Ana Mullor Montalva. 
. Jorge Lacasa Roque. 
. Arantxa Cuadrado Pérez-Broseta. 
. Marina Gallego  i Pérez. 
. Laia Villarrubia Belda. 
. Vanesa Maria Cervelló Ferrando. 
. Miguel Gimeno Ribes.  
. Anna Maria Gaska. 
. David Ferrando López. 
. Carla Esplugues Barona. 
. Laia Solbes López. 
 
Llicenciatura en Criminologia: 
. Isabel Soldevilla Martínez. 
. Clara Viana Ballester. 
. Marina Gallego i Pérez. 
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Llicenciatura en Ciències Polítiques i de 
l’Administració:  
. Beatriz Camacho Avila.  
. Melany Barragan Manjón.” 
 
ACGUV 301/2011. “Concedir premi extraordinari en les 
titulacions adscrites a l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria, corresponents al curs 2010/2011, als 
titulats següents: 
 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica: 
. Yassin Ezbakhe. 
 
Enginyeria Electrònica: 
. Juan Carlos Conchell Añó. 
 
Enginyeria Informàtica: 
”. Yassin Ezbakhe. 
 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. Sistemes 
Electrònics. 
. María Úrsula Pérez Ramirez. 
 
Màster en Sistemes i Serveis en la Societat de la 
Informació: 
. María Concepción Torres Díaz. 
 
Màster en Enginyeria Ambiental: 
. Carlos Lafita López.” 

 
ACGUV 302/2011. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura i/o en les titulacions adscrites a la Facultat 
de Filosofia i Ciències de l’Educació, corrresponents al 
curs acadèmic 2010/2011, als llicenciats i llicenciades i 
als diplomats i diplomades següents: 
 
Llicenciatura de Filosofia: 
. Francisco Javier Ruiz Moscardó. 
 
Llicenciatura de Pedagogia: 
. Emilia Illana Mahiques. 
. Carlos Sancho Álvárez.  
 
Llicenciatura de Psicopedagogia: 
. Llucia González Safont 
. Carmen Carda Abad. 
. Ricardo José Donet Molla. 
 
 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.20 DE DESEMBRE DE  2011 
 

-13- 

Llicenciatura d’Humanitats: 
. Pablo Escriba Astaburuaga. 
 
Diplomatura d’Educació Social: 
. Blas Cubells Villalba. 
. Elena Bellver Serrano. 
. Laura Rocio Gómez Gómez.” 

 
ACGUV 303/2011. “Concedir premio extraordinari en la 
diplomatura i grau de Fisioteràpia, de la Facultat de 
Fisioteràpia, corresponent al curs acadèmic 2010/2011, 
als titulats següents: 
 
Diplomatura en Fisioteràpia: 
. Julio Cesar Gómez Rodríguez. 
. Marco Antonioi Fernàndez Gil 
. David Murillo Povedano 
 
Grau en Fisioteràpia: 
. Marta Ingles de la Torre. 
. Marta Aguilar Rodríguez. 
. Trinidad Santandreu Maño.” 
 
ACGUV 304/2011. “Concedir premio extraordinari de 
llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat de 
Ciències Matemàtiques, corresponents al curs acadèmic 
2010/2011, als titulats següents: 
 
Llicenciatura en Matemàtiques: 
. Damián Castaño Torrijos. 
 
Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques: 
. Elena Maria Mas Tur.” 
 
ACGUV 305/2011. “Concedir premio extraordinari de 
diplomatura en les titulacions adscrites a la Facultat 
d’Infermeria i Podologia, corresponents al curs 
acadèmic 2010/2011, als titulats següents: 
 
Diplomatura en Infermeria: 
. Demelza Micó López. 
. Noelia Carrión Collado 
. Beatriz Solera Alcázar. 
. Mercedes Ortiz Peñarrocha. 
. Mª Cruz Sebastiá Laguarda. 
 
Diplomatura en Podologia: 
. Antonio González Ibáñez.” 
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ACGUV 306/2011. “Concedir premio extraordinari de 
llicenciatura de la Facultat de Química, corresponents al 
curs acadèmic 2010/2011, als llicenciats i a la llicanciada 
següents: 
 
. Isabel Ten Domenech. 
. Joaquin Calbo Roig. 
. Eric Ceballos Alcantarilla”. 
 
ACGUV 307/2011. “Concedir premi extraordinari en les 
titulacions adscrites a la Facultat d’Economia, 
corresponents al curs acadèmic 2010/2011, als titulats 
següents: 
 
Llicenciatura en Ciències i Tècniques de Mercat:” 
. Desert. 
 
Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres: 
. Josep Lledó Benito. 
 
Diplomatura en Turisme: 
. Daniela Zhelyazkova Buzova. 
. Johann Wostmann 
. Almudena Aragon Herraiz. 
 
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses: 
. Denisa Mackovo 
. Javier López Castello. 
. Verónica Izquierdo Edo. 
. David Guerrero Roman. 
. M. Vicenta Pérez Zaragoza. 
. Vanessa M. Cervelló Fernando. 
 
Diplomatura en Ciències Empresarials: 
. Rubén Porcuna Enguix. 
. Francisca Díaz Torres. 
. Luis Porcuna Enguix. 
. Pedro Rodríguez Espín.  
. Javier Pla Porcel.  
. Karel López Quintero. 
. Agustín Aroca Martínez.  
. Alejandro Aznar Gisbert. 
. Esteban Bueno Carrillo. 
. Isabel Torres Fort. 
. Jesica Barber Belda. 
 
Llicenciatura en Economia: 
. Jorge Villagrasa Guarch. 
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. Héctor Castelló Torres.  

. Cristina María Horcajo García. 
 
Grau en Administració i Direcció d’Empreses: 
. Raquel Ferrer Grao 
 
Grau en Turisme: 
. Desert.” 
 
ACGUV 308/2011. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura /diplomatura en les titulacions adscritas al 
Centre Florida Universitaria, corresponents al curs 
acadèmic 2010/2011, al llicenciat i a la diplomada 
següents: 
 
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses: 
. Jesús Hernández Blasco. 
 
Diplomatura en Turisme: 
. Silvia de la Encarnación García García”. 
 
ACGUV 308bis/2011. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació, corresponent al curs 
2010/2011, als llicenciats i llicenciades següents: 
 
Filologia Clàssica: 
. Rafael Ballester Arnal. 
 
Filologia Hispànica: 
. Dolores García Almudéver. 
. Maria José Llorens Bellés. 
Filologia Italiana: 
. Andrea Ibáñez González. 
Filologia Catalana: 
. Betlem Cases Solsona. 
Filologia Anglesa: 
. Ana Stutter García. 
. Nicolás Fermín Pino James. 
. Mireia Esteban Martínez. 
Filologia Alemanya: 
. Vita Vera Luque Arrufat. 
Traducció i Interpretació: 
. Manuela Picazo Tadeo. 
Comunicació Audiovisual: 
. Josep Ramon Pedro Carañana. 
. Jorge Botella Salvador. 
Periodisme: 
. Yasmina Yousfi López.” 
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Punt 9. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió univeritària. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que són 70 activitats que tenen l’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 següent: 
 

ACGUV 309/2011. “Aprovar la realització de les 
activitats puntuals d’extensió universitària que 
s’adjunten com a annex”. Annex VI. 

 
Punt 10. Autorització, si escau, per al pagament amb caràcter de 
bestreta de les retribucions addicionals del professorat universitari per a 
l’any 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 310/2011. “Autoritzar la gerència de la 
Universitat de València al pagament en concepte de 
bestreta, amb caràcter mensual i a partir de gener de 
2012, de la quantia que figura com a avantproposta 
d’assignació individual en la convocatòria  de 
retribucions addicionals de l’any 2012, corresponent als 
articles 21,22,23 i 25 del decret 174/2002. Aquest 
pagament s’entendrà com a bestreta de les quantitats 
finalment reconegudes pel Consell Social i, per tant, serà 
susceptible de compensació en cas que aquestes no 
s’ajusten a les reconegudes provisionalment”. 
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Punt 11. Autorització, si escau, de la convocatòria per a l’avaluació dels 
mèrits del professorat als efectes de la concessió de la retribució 
addicional del decret 174/2002 (complement autonòmic), anualitat 
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 311/2011. “Aprovar les resolucions per a 
publicar la convocatòria per a l’avaluació dels mèrits del 
professorat als efectes de la concessió de la retribució 
addicional del decret 174/2002 (complement autonòmic), 
corresponent a l’anualitat 2012 i per a sol·licitar 
l’esmentada assignació,  que s’adjunten com a annex”. 
Annex VII. 

 
Punt 12. 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. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 312/2011. “Concedir venia docendi al professor 
José Manuel Martínez Pons per a impartir l’assignatura 
Infància, Salut i Alimentació, al centre adscrit Florida 
Universitària, durant el curs acadèmic 2011/2012”. 
 

Punt 13. Aprovació, si escau, de propostes de Comissions d’Elaboració 
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. 
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Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 313/2011. “Aprovar la composició següent de la 
Comissió Elaboradora del Pla d’Estudis del màster 
universitari en Finances Corporatives: 
 
. Presidenta: Matilde Fernandez Blanco. Departament 
de Finances Empresarials”. 
. Vocals:  
 Juan Francisco Martínez Pérez.  Secretari 
Facultat d’Economia. 
 Ana Rosa Gómez Calvé. Departament de Finances 
Empresarials. 
 Araceli Mora Enguidanos. Departament de 
Comptabilitat. 
 M. del Carmen Tamarit Aznar. Departament de 
Comptabilitat. 
 Pilar Catalán Cercós. Personal Administració i 
Serveis.” 
 

Punt 14. Aprovació, si escau, de modificacions de les memòries de 
verificació de plans d’estudi 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. 
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació planteja 
sobre el màster d’Interculturalitat i Polítiques Comunicatives en la 
Societat de la Informació que, atès que la diferència d’OCA és de mig 
crèdit, s’aprove condicionadament a les comprovacions escaients. 
 
El degà de la Facultat de Dret també planteja els seus dubtes sobre 
aquest màster. 
 
La vicerectora de Postgrau contesta que es tracta de veure on està la 
discrepància respecte de la viabilitat, ja que la part acadèmica no té 
problemes. Està d’acord amb la proposta d’aprovar-lo condicionadament 
que es comproven els recursos. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat agraeix l’esforç del 
Servei de Recursos Humans PDI per estudiar la viabilitat de totes les 
propostes i demana als departaments que abans de lliurar la 
documentació la comproven amb la informació grabada. 
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La viceretora de Relacions Internacionals i Cooperació afegeix que quan 
ve un professor estranger no cal conveni. 
 
La vicerectora de Postgrau proposa que s’aproven totes les memòries 
tret d’Investigació en Didàctiques Específiques. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 314/2011.  
“1. Aprovar les modificaciones de las memòries de 
verificació dels plans d’estudi dels màsters següents: 
. Arqueologia 
. Assessorament Lingüístic i Cultura Literària. 
Aplicacioins al Context Valencià. 
. Bioestadística. 
. Qualitat i Seguretat Alimentària. 
. Ciències Avançades de les Telecomunicacions 
Modernes. 
. Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional. 
. Drets Humans, Pau i Desenvolupament Sostenible. 
. Direcció i Gestió de Recursos Humans. 
. Economia Social. 
. Intervenció Psicològica en Àmbits Socials. 
. Investigació Biomèdica 
. Investigació, Tractament i Patologies Associades en 
Drogodependències. 
D’acord amb la documentació que s’adjunta com a 
annex. 
 
2. Aprovar les modificacions de la memòria de 
verificació del pla d’estudis del màster 
d’Interculturalitat i Polítiques Comunicatives en la 
Societat de la Informació, condicionada que es facen les 
conprovacions escaients pel que fa als recursos”. Annex 
VIII. 

 
Punt 15. Aprovació, si escau, de memòries de verificació de noves 
propostes de plans d’estudi de màster. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta la proposta i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Recorda que 
el 15 de gener s’ha de demanar autorització a la Conselleria. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
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El degà de la Facultat de Dret indica que el màster de Criminologia i 
Seguretat és necessari perquè el programa de doctorat siga complet. 
Les al·legacions del departament de Treball Social són raonables i han 
estat contestades per la CEPE. Respecte dels màsters de Advocacia i 
Procura ho exigeix la llei d’accés a les professions que entrà en vigor el 
31 d’octubre de 2011. En Procura s’espera una demanda reduïda i el 
màster d’Advocacia inclou l’optativitat. S’hi ha volgut combinar dues 
factors: la necessitat de formar als estudiants per a les proves finals 
d’accés a les professions i no eclipsar a la resta de màsters de l’àrea 
jurídica i buscar la transversalitat amb altres màsters de la Facultat. 
Aquest màster genera majors necessitats que altres. Pel que fa a la 
viabilitat ha estat raonable en l’oferta de places (200), però es tindrà 
que revisar en el futur. Posa en relleu l’esforç que està fent la Facultat i 
demana que s’aprove. També demana autorització per a fer algunes 
modificacions mínimes en la memòria de verificació, petits errors que cal 
modificar. Pel que fa als informes presentats, s’han fet modificacions 
seguint l’informe de la Unitat d’Igualtat. Quant a l’informe de l’OPAL, el 
màster té les competències específiques limitades en la pròpia llei 
d’accés. El fet que els estudiants puguen fer en un any natural tot el 
màster, exigeix matricular-se de més crèdits en primer curs i deixar el 
treball de màster i les pràctiques per al primer trimestre del segon curs. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials intervé respecte del màster 
d’Estudis de Sostenibilitat. Indica que més que plantejar un problema, el 
que planteja és un dilema entre l’elaboració del pla d’estudis i el 
professorat que està en àrees deficitàries. Cal tenir en compte que pot 
ocasionar un perjudici a la Universitat. A nivel de procediment haguera 
estat interessant conéixer les àrees deficitàries. Demana una solució per 
aquest any. 
 
Magdalena López anuncia el seu vot a favor del màster de Criminologia. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació fa referència al 
màster en Acció Social i Educativa i indica que hi ha un greu problema de 
viabilitat i fa una consideració general a tota l’oferta de màsters: opina 
que és absolutament urgent el fet de plantejar les polítiques 
estratègiques d’aquesta Universitat. Coincideix amb altres degans que 
cal una racionalització dels recursos. S’hi ha dit que la Universitat no es 
pot pemetre el luxe de tenir persones treballant durant mesos en un pla 
d’estudis per a parar el seu treball per l’informe negatiu de viabilitat i, 
per tant, proposa que es diferencie entre procés d’implantació de màster 
i procés de tramitació. Proposa que es lliure la documentació a l’ANECA.  
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D’altra banda proposa que s’aprove el màster d’Acció social i educativa , 
ja que substitueix a dos màsters que funcionen molt bé. 
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport intervé 
respecte del màster en Direcció i Gestió de l’Activitat Física i l’Esport. 
Indica que el dèficit de recursos no és considerable. En l’al·legació es 
presenten altres alternatives, com és la docència compartida en alguns 
mòduls i, tot això podria fer que l’informe fóra positiu. 
 
El vicedegà de la Facultat de Medicina i Odontologia indica que en la 
reunió de degans hi havia un consens general en la idea de proposar que 
es lliuraren els màsters a l’ANECA sense l’informe de viabilitat. Opina que 
és factible i no suposa més pressió al treball. 
 
José Landete manifesta el seu agraïment per les al·legacions 
incorporades del departament de Dret Civil. Li agradaria atendre les 
al·legacions al màster d’Acció Social i Educativa, si segueix endavant. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat recorda que s’ha 
parlat d’unes àrees que són deficitàries, no és questió de treballar baix 
pressió. Som conscients que al pressupost aprovat no hi ha increment de 
plantilla per al 2012. Els recursos que tenim són els que es poden 
distribuir i per això cal ser raonables a l’hora d’aplicar i distribuir els 
recursos. 
 
La vicerectora de Postgrau agraeix el degà de la Facultat de Dret la 
dedicació dels departaments. Contesta al degà de la Facultat de Ciències 
Socials que és molt díficil que el màster de Sostenibilitat es puga impartir 
el proper curs. Pel que fa a la intervenció del degà de  la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l’Educació, la nostra universitat té una política 
estratègica dins de les nostres possibilitats, ja que és díficil perquè som 
una universitat molt generalista. Opina que la situació no és bona i no és 
el moment d’anar ràpids, sinó amb molta cura. No rebutja el màster, sinó 
que li recomana seguir treballant i també falta la contestació a les 
al·legacions. 
 
Pel que fa al fet de lliurar la documentació sense l’informe de viabilitat, 
considera que no és adequat, perquè l’acreditació comença a comptar 
des de la data de resolució de l’ANECA, s’haja implantat o no el títol. Per 
tant, cal tenir molta cura. 
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Proposa aprovar les memòries de verificació de màsters, tret dels 
d’Acció Social i Educativa, Ciències de l’Educació Física i Sostenibilitat. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que no 
pretenia fer una crítica a la política estratègica de la Universitat, sinó 
manifestar la seua opinió en el sentit que cal redistribuir els recursos en 
època de crisi. 
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport insisteix 
que els recursos deficitaris són salvables, ja que es pot negociar perquè 
no hi haja necessitats docents. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que en el seu centre no 
es poden redistribuir recursos en el tema dels màsters i el nombre de 
crèdits no depén dels departaments. Agraeix el treball als serveis de 
Recursos Humans PDI i de Postgrau. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 33 
vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 315/2011. “Aprovar les memòries de verificació 
de les noves propostes dels plans d’estudi de màster que 
tot seguit es relacionen, i que s’adjunten com a annex: 
 
. Advocacia. 
. Bioinformàtica 
. Biologia Evolutiva Integrativa. 
. Criminologia i Seguretat. 
. Especialització en Intervenció Logopèdica 
. Gestió de Recursos Hídrics. 
. Història de la Formació del Món Occidental. 
. Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en Dret 
Privat. 
. Procura. 
. Salut Pública i Gestió Sanitària.”. Annex IX. 
 

Punt 16. Aprovació, si escau, de criteris d’equivalències dels estudis 
cursats en programes de doctorat, adaptats a l’EEES amb els programes 
de doctorat amb regulacions anteriors. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta la proposta. S’hi proposa 
l’equivalència dels estudiants amb suficiència investigadora o DEA a 
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programes de doctorat. Aquesta equivalència té efectes sobre tot el 
personal investigador en formació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 316/2011. “Aprovar el criteri següent 
d’equivalència dels estudis cursats en programes de 
doctorat adaptatats a l’EEES amb els programes de 
doctorat amb regulacions anteriors: 
 
La suficiència investigadora o DEA amb l’admissió als 
nous programes de doctorat.” 

 
Punt 17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació presenta les 
propostes i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la 
Secretaria General.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta el conveni 
amb l’Ajuntament d’Oliva, i fa referència a la documentació que hi ha en 
el web de la Secretaria General.  
 
La vicerectora de Postgrau cedeix la paraula el degà de la Facultat de 
Dret perquè presente els convenis amb el Col·legi d’Advocats i 
Procuradors i el conveni per al màster de Procura. 
 
El degà de  la Facultat de Dret indica que el text del primer conveni s’ha 
ajustat a la legalitat vigent i tindrà una vigència indefinida. Pel que fa a 
Procura, s’han afegit els anexos I i II. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 317/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidade do Amazonas 
(Brasil) i la Universitat de València Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex X. 
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ACGUV 318/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat Antonio 
Nariño (Colombia) i la Universitat de València Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex 
XI. 
 
ACGUV 319/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidade de Fortaleza 
(Brasil) i la Universitat de València Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XII. 
 
ACGUV 320/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia UPTC i la Universitat de 
València Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex”. Annex XIII. 
 
ACGUV 321/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad de Celaya 
(Mèxic) i la Universitat de València Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XIV. 
 
ACGUV 322/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad de Ciencias 
Médicas de San José (Costa Rica) i la Universitat de 
València Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex”. Annex XV. 
 
ACGUV 323/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat Autònoma de 
Baja California (Mèxic) i la Universitat de València 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex XVI. 
 
ACGUV 324/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat de Virgínia 
(EEUU) i la Universitat de València Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XVII. 
 
ACGUV 325/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat de Los Andes 
(Chile) i la Universitat de València Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex XVIII. 
 
ACGUV 325bis/2011. “Autoritzar la signatura del 
conveni marc de col·laboració entre el Centro de 
Biotecnologia Borj-Cedria (Túnez) i la Universitat de 
València Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex”. Annex XIX. 
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ACGUV 326/2011. “Modificar l’acord del Consell de 
Govern 290/2011, de 29 de novembre, per tal de 
modificar el text del conveni i autoritzar la seua 
signatura 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 XX. 
 
ACGUV 327/2011. “Modificar l’acord del Consell de 
Govern 291/2011 de 29 de novembre, per tal de 
modificar el text del conveni i autoritzar la seua 
signatura 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 XXI. 
 
ACGUV 327bis/2011. “Autoritzar la signatura del 
conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Oliva (València) i la Universitat de València Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex 
XXII. 
 

Punt 18. Modificació, si escau, del calendari general 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 328/2011. “Modificar el primer pàragraf de 
l’apartat 1.3 del calendari general de la Universitat de 
València, d’acord amb el text que s’adjunta com a 
annex”. Annex XXIII. 
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Punt 19 Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general, 2012. 
 
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 329/2011. “Aprovar l’addenda que s’adjunta 
com a annex, al calendari general de la Universitat de 
València per a l’any 2012”.  Annex XXIV. 
 

Punt 20. Aprovació, si escau, de proposta de canvi de denominació del 
Servei de Formació Permanent. 
 
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. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 330/2011. “Aprovar el canvi de denominació 
del Servei de Formació Permanent pel de Servei de 
Formació Permanent i Innovació Educativa, SFPIE”. 

 
Punt 21. Aprovació, si escau, de proposta de modificació de reglament 
d’execució pressupostària, 2012. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. A proposta del Consell de Direcció, 
proposa revisar les gratificacions aprovades en el punt B.2.b) del 
Reglament d’execució pressupostària per al 2012. Aquest reglament 
contenia una previsió inicial per la qual s’operava una reducció del 10% 
de les gratificacions pels conceptes següents: coordinació de programes 
de mobilitat, coordinació de curs en estudis de grau, direcció de màster i 
impartició de docència en anglès en grups d’alt rendiment (pàgina R-39 
REP).  
 
En l’anterior consell de govern, quan es va sotmetre l’aprovació del 
projecte de Reglament d’execució pressupostària per al 2012 es va 
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adoptar la decisió de tornar sobre aquest punt. La raó d’això és que 
encara que s’ha fixat la reducció del 10% en les indemnitzacions per raó 
de serveis (dietes i gratificacions subjectes a IRPF), però en aquest cas el 
concepte retributiu pot considerar-se equiparable a l’establert per als 
càrrecs acadèmics i no a altra forma de gratificació reconeguda en el 
reglament. Per tant, atès que les retribucions de càrrecs acadèmics no 
han experimentat reducció, tampoc procedeix en els supòsits relacionats 
en el punt B.2.b). 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 331/2011. “Informar favorablement sobre la 
proposta de modificació del reglament d’execució 
pressupostària, 2011  que s’adjunta com a annex”. 
Annex XXV. 

 
Punt 22. Aprovació, si escau, de sol·licitud d’aval de prèstec de la 
Fundació Lluís Alcanyís. 
 
El rector cedeix la paraula José Maria Almerich, gerent de la Fundació 
Lluís Alcanyís perquè presenta l’assumpte. 
 
José Maria Almerich fa referència a la documentació que es lliura als 
membres del Consell en aquesta sessió i afegeix que s’ha buscat 
finançament extern per a financiar 652.000 euros, mitançant el Banc de 
Santander i cal l’aval de la Universitat de València. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 332/2011. “Aprovar la sol·licitud de la 
Fundació Lluís Alcanyís d’aval per a un prèstec de 
700.000 euros, d’acord amb la proposta que s’adjunta 
com a annex”. Annex XXVI. 

 
Punt 23. Modificacions pressupostàries. 
 
No hi ha propostes. 
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Punt 24. Torn obert de paraules. 
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport manifesta 
el seu agraïment i reconeixement al treball desenvolupat pels serveis 
d’Estudiants, Recursos Humans PDI i Postgrau. 
 
Clara Cascant fa esment a la retirada del punt sobre la composició de 
l’ADR en la Junta de Facultat d’Economia. Indica que hi ha dos 
associacions estudiantils que tenen el suport de la degana de la Facultat, 
però no tenen suficients vots dels estudiants. 
 
La Vicedegana de la Facultat d’Economia indica que els fets no han estat 
així. Hi arribà al centre la proposta d’un estudiant dient que els 
nomenaments de representants de l’ADR no eren adequats. Alguns 
professors demanaren que es retirara el punt de l’ordre del dia perquè 
els estudiants es posaren d’acord. En cap moment es va valorar ni es va 
emetre cap judici sobre si tenien raó o no, tan sols es va retirar el punt. 
 
La vicerectora de Postgrau recorda que les memòries de verificació 
informades favorablement han d’estar en el format adequat abans del 15 
de gener. 
 
El rector indica que el dia 23 de desembre a les 14 hores s’oferirà una 
copa de cava per acomiadar l’any, en el hall d’aquest edifici. Trasllada a 
tothom els millors desitjos per al 2012. 
 
I com que no  hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les14 
hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta. 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 


