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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 28 de febrer de 2012, a les 9’25 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 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Vicedegà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Degà Fac. Física: Soledad Gandia 
Franco 
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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 
 
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 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 
 
Estudiant Fac. Ciències Socials: 
Clara Eugenia Cascant Sempere 
 
Estudiant Fac. Dret: Gabriel 
Salinas Lim 
 
Estudiant Fac. Economia: Marc 
Xelvi Pérez 
 
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: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Mª José Coperias 
Aguilar 
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Degà Fac. Psicologia: José Ramos 
López 
 
Degà en funcions Fac. Ciències 
de l’Activitat Física i Esport: 
Vicente Añó Sanz 
 
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 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
Absències justificades: 
 
PDI Fac. C. Matemàtiques: Lucía 
Sanus Vitoria 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 

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

 
 
Punt 1 Aprovació, si escau,  de l’acta del Consell de Govern d’1 de febrer 
de 2012. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència  a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria presenta 
modificacions que són acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 29/2012. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
d’1 de febrer de 2012 amb les modificacions següents: 
 
. A la pàgina 18, el paràgraf 1 es redacta així: El director 
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria demana, 
encara que es un tema colateral, que en el futur al 
barem de la sol.licitud de llicències per any sabàtic es 
reconega el nomenament de director de màster si no com 
a càrrec acadèmic, almenys, com a reconeixement de 
punts per a aquestes convocatòries. 
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. A la pagina 25, el paràgraf 3r del punt 18 de l’ordre del 
dia es redacta aixi: El director de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria manifesta el seu suport a la 
iniciativa i demana, no en aquest cas que ja s’ha 
registrat, sinó per al futur, que les empreses spin-off de 
la Universitat no s’anomenen “institut” per no crear 
confusió.” 

 
Punt 2. Informe del rector  
 
El rector fa referència, en primer lloc a les dues qüestions més urgents 
per a la comunitat universitària. Respecte a la situació econòmico-
financera de la Universitat, indica que encara no s’han rebut els 
pagaments de la Conselleria corresponents als mesos de desembre i 
gener, però sembla que hi ha un compromís ferm de lliurar una 
mensualitat avui o demà i així poder fer front a les nòmines dels 
treballadors i treballadores de la Universitat. 
 
Pel que fa a la situació derivada de les manifestacions d’estudiants i 
l’exagerada actuació policial, s’ha difós en la pàgina web de la posició de 
la Universitat davant aquests fets.  Ahir va tenir una reunió amb Teresa 
Gisbert, Cap de la Fiscalia, per traslladar-li el malestar de la Universitat. 
 
Sobre les relacions entre les Universitats Públiques i el Ministeri, s’ha 
tingut una reunió en la seu del Ministeri amb la Comissió Permanent de la 
CRUE, la Secretaria d’Estat, la Secretaria d’Universitats i el  director de 
Política Universitària. S’hi ha parlat sobre el Campus d’Excel·lència i s’hi 
va dir que de moment no hi ha intenció de continuar aquesta iniciativa. 
S’ha confirmat que haurà una sèrie de retallades en el Ministeri 
d’Educació però encara no se sap on.  
 
Pel que fa al màster d’Advocacia, es manté la posició inicial d’estendre el 
límit als estudiants d’enguany, però aquest assumpte encara no està 
tancat. Els estudiants s’hi han manifestat en contra i hi ha una esmena 
que diu que hauria de comprendre a tots els llicenciats i llicenciades. 
 
Sobre el Reial Decret 30 de desembre, encara no se sap quina serà la 
postura oficial, però la nostra com a equip de govern, serà molt 
conservadora, en el sentit que es faran tots els esforços possibles per 
mantenir les convocatòries. Pel que fa a l’Estatut del PDI i el Reial Decret 
de centres, s’estan analitzant. 
 
A continuació transmet les felicitacions següents: 
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. La doctora Carmen Carda, síndica de Greuges, que ha estat nomenada 
vicepresidenta de la Conferència Estatal de Defensors Universitaris.  
 
. El vicerector d’Investigació i Política Científica, Dr. Carrasco, que ha 
estat elegit president de RUVID, la xarxa d’universitats per al foment de 
la I+D+I. 
 
. La reunió anual de les universitats d’estiu de la Xarxa Vives 
d’Universitats que ha tingut lloc al Centre Internacional de Gandia. En 
aquesta reunió es repassen les actuacions anteriors i es fixa el calendari i 
el pla d’actuacions dels pròxims mesos. 
 
. José María Peiró Silla, catedràtic de la Facultat de Psicologia i Director 
de l’IDOCAL (Institut d’Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, 
del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral 
d’aquesta Universitat, que ha rebut sengles premis de la Universitat 
d’Almeria i del Col·legi de Psicòlegs de Castelló-Lleó. 
 
. Begoña Giner, professora de Comptabilitat de la Facultat d’Economia, 
que ha estat elegida membre del Consell Assessor de la Junta de Normes 
Internacionals de Comptabilitat. 
 
. Als degans i deganes que han estat reelegits: 

- Vicente Cerverón Lleó, director de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria.  

- Pilar Campins Falcó, degana de la Facultat de Química. 
 
. Als nous degans i deganes que han estat elegits: 

- Soledad Gandia Franco, degana de la Facultat de Física. 
- Federico Pallardó Calatayud, degà de la Facultat de Medicina i 

Odontologia. 
- Ernest Cano Cano, degà de la Facultat de Ciències Socials. 

 A tots ells els dóna la benvinguda i agraeix als anteriors degans i 
deganes l’esforç  que han realitzat al llarg d’aquests anys. 
 
. Cessa Alfredo Pérez Boullosa, de la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació, com a director del Servei de la Unitat de Qualitat i al que 
agraiex la seua tasca. Rosendo Pou Amerigo, de la Facultat de Química, 
és el nou director i li dóna la benvinguda. 
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. Igualment, dóna la benvinguda Salvador Roca Marquina com a nou 
director del Servei d’Informàtica i agraeix al director anterior, José 
Antonio Vázquez la feïna desenvolupada. 
 
. També manifesta el seu agraïment a José Antonio Boira, que ha cessat 
com a director del Servei de Política Lingüística i dóna la benvinguda 
Rafael Castelló com a nou director. 
 
Finalment, comunica que investigadors de la Universitat Politècnica de 
València, l’Hospital Clínic de Benidorm, la UJI i la nostra Universitat 
treballen en noves tecnologies per a millorar el diagnòstic i tractament 
contra el càncer en el marc del projecte “Terapies col·laboratives per a 
tractaments oncològics (ONCOTIC)”. En el projecte participa Rosa Maria 
Baños, catedràtica del departament de Personalitat, Avaluació i 
Tractaments Psicològics de la nostra Facultat de Psicologia. 
 
S’han signat els convenis següents: 
 

- Amb la Conselleria de Justícia i la Fiscalia de la Comunitat 
Valenciana, per tal d’inserir a menors infractors, fonamentalment 
de tràfic. 

- Conveni marc de col·laboració en I+D+I, amb la Conselleria de 
Sanitat, l’Agència Valenciana de Salut i Nephrocare E-Services 
Spain S.L. per impulsar un projecte per a la investigació en 
intel·ligència computacional. 

- Amb l’Ajuntament d’Oliva, per col·laborar en activitats de 
formació de personal, de recerca aplicada i de visibilitat, 
mitjançant el Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial. 

- Amb la Fundació Universitat-Empresa de València, dins del 
programa de cooperació educativa, diversos convenis amb 
diferents entitats. 

 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia felicita la degana de la 
Facultat de Geografia i Història i al rector per les seues actituds en la 
manifestació dels estudiants. 
 
El rector fa seua la felicitació a la degana de la Facultat de Geografia i 
Història que va tenir la saviesa d’acollir als estudiants en el centre. 
 
El president de la Junta de PDI planteja els seus dubtes respecte la 
situació financera. 
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El degà de la Facultat de Dret comunica que les darreres notícies sobre el 
màster d’Advocacia són que el Ministeri de Justícia va acordar no eximir 
els estudiants llicenciats. 
 
El rector opina que es produeix una discriminació i és il·lògic uns 
estudiants hagen de fer el màster i altres no. Se’ls va dir que el límit 
estava fixat i que els hagen començat a estudiar desprès del 2006 
hauran de fer el màster. El més lògic seria que no el feren els llicenciats, 
però sí els graduats. Opina que s’hauria de continuar pressionant per 
obtenir una certa qualitat. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història  agraeix la felicitació i 
indica que va fer el que havia de fer. 
 
El rector indica que, pel que fa al finançament, en aquests moments 
poden seguir endavant. És veritat que les universitats hem segut 
relativament respectades, perquè no hem entrat en la dinàmica dels 
retalls que s’han fet en altres administracions, però no se sap el que 
passarà al març. S’ha transmés a les autoritats la pressió de les 
universitats i continuarem amb la mateixa exigència i pressió. La seua 
inquietud és que les retallades puguen afectar les universitats. 
 
El gerent indica que cobrarem mitjançant transferència bancària i s’han 
posat a la web les noves retencions. Haurem d’esperar a les actuacions 
de la Generalitat i a l’abril haurem de fer un altre esforç. Desitja que tot 
axò afecte el servei públic tan poc com es puga. Les nòmines d’aquest 
mes estan assegurades i el compromís és mantenir informats als agents 
socials i als interessats. 
 
Punt 3. Presa d’acords, si escau, al voltant de la presentació dels 
dictamen de la Comissió d’Estatuts sobre proposta de reforma 
d’Estatuts i sobre la seua defensa en el Claustre.  
 
El rector comunica que s’ha invitat el president de la Comissió 
d’Estatuts, Ricardo Juan, perquè n’informe. Cedeix la paraula la 
secretària general.  
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Resumeix el 
procés fins a arribar a aquest Consell de Govern. La proposta de reforma 
es va presentar al Claustre de 10 de novembre i no va obtenir els vots 
suficients. Segons els Estatuts el rector no pot tornar a presentar la 
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proposta, per això va anar al Consell de Govern que va fer seua la 
proposta i va obrir un període d’exposició pública. S’han presentat 25 
esmenes noves i s’han acceptat 11. Se sol·licita que s’adopte una 
decisió sobre el text definitiu que es presentarà al Claustre de l’1 de 
març i també decidir qui defensarà la proposta davant el Claustre, al qual 
seran invitats tots els membres del Consell de Govern que no siguen 
claustrals.  
 
El president de la Comissió d’Estatuts afegeix que també va haver-hi 
quatre esmenes que es van informar desfavorablement i comenta els 
textos alternatius. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que 
l’esmena que va presentar el centre (art. 21.4), ha estat admesa en el 
seu esperit però s’ha canviat la redacció. 
 
La secretària general contesta que els esmenants estaven d’acord amb 
el text alternatiu proposat per la Comissió d’Estatuts. 
 
El rector demana votació i designa la secretària general per defensar i 
presentar la proposta davant el Claustre.  
 
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 30/2012.  
“1. Fer seu el dictamen de la Comissió d’Estatuts, que 
s’adjunta com annex, sobre la propsota de reforma 
parcial d’Estatuts. 
 
2. Designar la secretària general, Mª José Añón, per a 
presentar i defensar l’esmentada proposta.” Annex I. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de proposta de modificació del Reglament 
de matrícula per a estudis de grau de la Universitat de València. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Indica que el tracta de modificar l’article 5. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Clara Clascant indica que li sembla correcta la modificació. 
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El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria demana que 
s’estudie el fet que en primer lloc entren els estudiants de juny i desprès 
els de setembre, encara que tinguen major nota. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que s’han fet 
simulacions de com quedarà i opina que funcionarà millor. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 31/2012. “Aprovar la modificació del 
Reglament de matrícula per a estudis de grau de la 
Universitat de València, que s’adjunta com a annex.” 
Annex II. 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de proposta de Reglament per a 
l’adjudicació de premis extraordinaris en estudis de grau de la Universitat 
de València. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que el Reglament que 
hi ha és de 1997 i és obsolet. Proposa acceptar el suggeriment de la 
Comissió d’Estatuts en l’art. 2. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 32/2012. “Aprovar el Reglament per a 
l’adjudicació de premis extraordinaris en estudis de 
grau de la Universitat de València, que s’adjunta com a 
annex.”.  Annex III. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de la proposta de modifiació de criteris per a 
la matrícula en els estudis que estan en procés d’extinció. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentacio que hi ha en el web de la Secretaria 
General. 
 
La vicerectora de Relacions Institucionals i Comunicació afegeix que es 
pretèn obrir una porta als estudiants de mobilitat perquè es puguen 
matricular de totes les assignatures que els queden. Aquests casos es 
donen en ADE i en Dret, però podrien donar-se en altres titulacions. 
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El degà de la Facultat de Dret pregunta si el fet que el degà puga 
autoritzar la matrícula segueix vigent. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística contesta afirmativament. 
 
La degana de la Facultat d’Economia agraeix la vicerectora aquesta 
proposta de modificació. 
 
El degà de la Facultat de Dret pregunta si es pot aplicar retroactivament. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística contesta que s’aplicarà el 
curs vinent. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 33/2012. “Modificar els Criteris per a la 
matrícula en els estudis que es troben en procés 
d’extinció, aprovats pel Consell de Govern de 29 de 
novembre de 2011 (ACGUV 258/2011), en el sentit 
següent:  
 
. Afegir un nou apartat al punt 2 de l’epígraf 
“Condicions per a mantenir-se en els estudis iniciats”. 
  
e) Els estudiants que participen en un programa de 
mobilitat durant el curs 2012/2013 podran matricular-se 
per primera vegada sense docència en el curs següent de 
totes les assignatures que no hagen pogut cursar pel fet 
de participar en aquest programa. Aquestes assignatures 
no comptabilitzaran als efectes establerts a l’apartat a).” 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de la proposta de límit d’accés a estudis de 
grau i segon cicle, per al 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 Secretària 
General. Indica que es tracta de les places de nou ingrès, dels cursos 
d’adaptació i que el nombre de places s’ha obtingut del Verifica. 
 
S’obre un torn d’intervecions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 34/2012. “Aprovar la proposta de límit d’accés 
als estudis de grau i de segon cicle, per al curs 2012/2013  
que s’adjunta com a annex.” Annex IV. 
 

Punt 8. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència al conveni amb la Fundació Lluís Alcanyís, que hi ha en el web 
de la Secretaria General. 
 
La vicerectora de Relacions Institucionals i Comunicació presenta el 
conveni amb la Conselleria de Governació. 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació presenta sis 
convenis més que hi són en el web de la Secretària General. 
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta 3 convenis 
amb diferents ajuntaments. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta una proposta de 
participació en una xarxa de recerca. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Maria Almerich dóna les gràcies com a director de la Fundació Lluís 
Alcanyís. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 35/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Fundació Lluís Alcanyís i 
la Universitat de València. Estudi General, per a la 
realització de pràctiques formatives,  que s’adjunta com 
a annex.” Annex V. 
 
ACGUV 36/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Generalitat, mitjançant la 
Conselleria de Governació, i la Universitat de València. 
Estudi General, que s’adjunta com a annex, per a la 
creació i posada en funcionament de la Càtedra de Dret 
Foral Valencià.” Annex VI. 
 
ACGUV 37/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat Antonio Ruiz de 
Montoya (Perú) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
VII. 
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ACGUV 38/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat Federal do Rio de 
Janeiro (Brasil) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
VIII. 
 
ACGUV 39/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació entre la Universitat Nacional de 
Colombia i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex IX. 
 
ACGUV 40/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de cooperació entre la Universitat Nacional de Rio Negro 
(Argentina) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 
 
ACGUV 41/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de cooperació entre la University of International 
Business and Economics, Xina i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 42/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de cooperació entre la Universitat Libre de Colombia i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 43/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alcublas i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex XIII. 
 
ACGUV 44/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Calp i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 
 
ACGUV 45/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Villar del 
Arzobispo i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 46/2012. “Autoritzar la participació de la 
Universitat de València. Estudi General en la xarxa de 
recerca for The establishment of the european scientific 
Network (GDRE), segons el memorandum  que 
s’adjunta com a annex.” Annex XVI. 
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Punt 9. Informe sobre sol·licitud de canvi d’àrea de coneixement del 
professor García Marsilla. 
 
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 Comissió de Professorat ha emès informe 
desfavorable, però es pot tornar a proposar en propers anys, si canvia la 
càrrega docent de les àrees a les quals afecta el canvi. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 47/2012. “informar desfavorablement la 
sol·licitud del professor Juan Vicente García Marsilla de 
canvi d’àrea de coneixement d’Història de l’Art a 
Història Medieval, basant-se en la situació actual dels 
dos departaments, en particular, en atenció que el 
departament d’Història de l’Art presenta dèficit de 
recursos docents per a atendre l’Oferta de curs 
acadèmic del curs actual i la càrrega proposada per al 
curs vinent.” 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, de l’oferta de curs acadèmic 2012/2013. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que s’ha intentat fer una OCA ajustaa i per això s’ha 
treballat des del mes d’octubre. Es va comunicar als centres les 
desviacions que hi havia. Amb els centres que presentaven problemes es 
feren reunions i es va ampliar el termini. Al final de gener el Servei de 
Recursos Humans PDI va presentar un informe que s’ha lliurat als 
membres del Consell en aquesta sessió amb la desviació de l’OCA 
preliminar. Opina que s’ha fet un ajust just i necessari i agraeix la 
disposició dels centres i la seua col·laboració i ho fa extensiu als tècnics 
i al cap del Servei de Recursos Humans PDI. 
 
Falta que les diferents titulacions especifiquen la quantitat de grups o 
subgrups que s’ofereixen en valencià per poder aprovar-lo. 
 
Agraeix als centres la implicació en aquest procés i l’ajust que ha 
comportat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació fa constar el 
seu agraïment personal i el de la Facultat pel treball que s’ha fet per 
millorar l’OCA i l’anima a continuar treballant-hi. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història també agraeix el treball 
fet i indica un error en l’informe de la Comissió de Professorat, ja que el 
grau de Documentació i informació va acceptar els suggeriments. 
 
El degà de la Facultat de Dret demana flexibilitat en les dobles titulacions 
i en els grups de docència en valencià. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria agraeix la 
vicerectora tot el treball, però indica que van enviar justificacions a les 
desviacions, en particular del grau d’Enginyeria Química i no estan 
recollides en la documentació. 
 
El president de la Junta de PDI intervé sobre la docència en valencià. 
Demana que s’aclarisca el sentit de l’acord del Consell de Govern. Opina 
que els criteris de l’OCA han de ser per a tothom. Fa referència a un 
document del Servei de Política Lingüística i un condicionant en l’informe 
de la Comissió de Professorat. Sería interessant saber la literalitat de 
l’acord respecte de l’OCA, sobretot quan els incompliments d’OCA són 
tan grans. 
 
Clara Cascant agraeix el treball que s’ha fet i indica que totes les 
reunions han estat en període d’exàmens i no és adequat perquè els 
estudis se’n veuen afectats. 
 
La degana de la Facultat de Fisioteràpia va demanar una modificació. 
Indica que hi ha un error en el grup teòric de l’assignatura 33028 de 
tercer curs. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat dóna les gràcies als 
intervinents. 
 
Dóna la raó al director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i a la 
degana de la Facultat de Fisioteràpia. Pel que fa a la docència en valencià 
està d’acord que els criteris d’OCA són per a tothom, però en aquest 
informe no està tota la docència que s’ofereix perquè els centres no 
l’han comunicada. Ara resta aquest treball i el compromís per part dels 
centres. Per tant, hi ha més oferta en valencià de la que figura en 
l’informe. Per això, demana que es delegue en ella i que així conste en el 
certificat de l’acord. L’objectiu és arribar al 25%. 
 
En les dobles titulacions la situació es més específica i per tant, la 
flexibilitat es redueix molt, però opina que, cal fer un pas més i continuar 
treballant en diferents models de grups de docència per a optimitzar els 
nostres recursos. 
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Demana que s’aprove l’oferta del proper curs i se sol·licite a les CAT que 
justifiquen i milloren el percentatge incloent-hi les dobles titulacions. 
 
Per que fa a la intervenció de la degana de la Facultat de Geografia i 
Història i hi ha error, ja que el superàvit és en Història. 
 
El delegat d’Estudiants agraeix els estudiants de la Facultat de Ciències 
Socials i Treball Social i la vicerectora la seua disposició i diu que, 
efectivament, una part de les reunions ha coincidit amb exàmenes. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (35 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 48/2012. “Aprovar, vist l’informe de la 
Comissió de Professorat, l’Oferta dels Ensenyaments de 
primer i segon cicle, de Graus i la Lliure opció específica 
del proper curs acadèmic 2012/2013 presentada pels 
Centres, amb les supressions dels grups/subgrups 
enumerats en annexos adjunts i les justificacions 
relacionades a continuació: 
 
FACULTAT DE FÍSICA: 
 
Grau en Física: Sobre l’oferta presentada justifiquen les 
desviacions per la matrícula del curs 2011/2012, donat 
que en els grups del grau estan inclosos els estudiants de 
la Llicenciatura. 
 
FACULTAT DE QUÍMICA: 
 
Grau en Química: Les desviacions detectades 
s’assumeixen per les àrees de coneixement implicades, 
donat que presenten superàvit docent, i en cap cas 
comportarà contractació de professorat. 
 
FACULTAT DE DRET:  
 
En tots els Graus gestionats per la Facultat de Dret 
s’observa equilibri i l’oferta es troba ajustada pel fet que 
tenen les dobles titulacions, oferten un grup per a la 
doble titulació Dret/CC. Polítiques; un per a 
Dret/Criminologia i dos grups per a Dret/ADE. També 
cal assenyalar que encara que implanten tercer curs de 
Grau, oferten un grup sense desdoblament d’algunes 
assignatures troncals de tercer de llicenciatura donada 
la gran borsa de repetidors. 
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FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA: 
 
Grau en Història: Encara que presenten alguna 
desviació respecte a la matrícula actual, els 
departaments implicats assumeixen la docència sense 
augment de recursos docents. 
 
FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE 
L’EDUCACIÓ: 
 
Grau en Filosofia: Els departaments es comprometen a 
mantenir les desviacions sense augment de recursos 
docents. 
Grau en Educació Social: Les desviacions es justifiquen 
pel nombre d’alumnat en segon curs. 
 
FACULTAT DE PSICOLOGIA: 
 
Encara que implanten quart del Grau en Psicologia, la 
gran borsa d’alumnes repetidors en la llicenciatura fa 
que s’oferte un grup sense desdoblament d’algunes 
assignatures. 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES: 
 
Les dos desviacions apreciades es justifiquen en que es 
tracta d’assignatures que tindran més estudiants pel 
procés d’adaptació. 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT 
FÍSICA I L’ESPORT: 
 
 En relació a tres subgrups que presentaven desviació, el 
Centre justifica que es tracta d’assignatures que per al 
proper curs augmenten el nombre d’estudiants degut a 
la major demanda dels processos d’adaptació. 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS: 
 
Grau de Treball Social: Encara que s’observen 
desviacions a l’informe, això es deu a que hi ha dos 
grups per al curs d’adaptació. A més es proposa 
mantenir quatre itineraris, eliminant un grup del segon 
curs del grau.  
 
Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans: En 
aquest grau s’oferten nou grups, 3 d’ells per al curs 
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d’adaptació. A més s’oferten assignatures optatives 
corresponents a dos itineraris. 
 
Grau Sociologia: L’oferta queda ajustada, donat que hi 
ha grups per a les dobles titulacions. 
 
IDIOMA: Les dades estudiades sobre el compliment de 
l’oferta en valencià, partint de la informació gravada 
pels Centres en l’aplicació informàtica, posen de 
manifest que en algunes titulacions no s’arriba als 
percentatges establerts en els criteris d’elaboració de 
l’Oferta. 
 
En algunes titulacions no es poden calcular els 
percentatges donat que l’idioma definit es “bilingüe”.  
 
Per tot això, el Consell de Govern, vist l’informe del 
Servei de Política Lingüística, aprova que l’oferta 
s’aprove condicionada a que les CATs justifiquen o 
millloren el percentatge de docència en valencià fins 
arribar al 25%. 
 
Finalment, es delega en la vicerectora d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat l’aprovació de les 
modificaciones escaients amb posterioritat a l’aprovació 
d’aquesta Oferta.” Annex XVII. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de la modificació dels criteris per atendre 
les situacions conjunturals de plantilla per al curs acadèmic 2012/2013. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretària 
General. Fa referència al reial decret 30 de desembre de 2011 i indica 
que l’objectiu és aprofitar més i millor els recursos abans de recórrer a la 
contractació temporal, que hauria de ser el darrer recurs. S’hi proposa 
una millora de recursos per a poder continuar treballant per reduir els 
desequilibris i caminar cap a l’equilibri. Defensa l’esperit del decret 93. 
Les CAT elaboraran la llista d’àrees afins que s’adjuntaran al document. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Dret indica que li sembla bé que s’elaboren les 
àrees afins però opina que serà complicat, ja que hi ha assignatures 
troncals reconduïdes a formació bàsica. 
 
El director del Departament d’Enginyeria Electrònica fa referència al punt 
2.5 i pregunta què vol dir “sobredimensionades”. 
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Ernest Cano també opina que elaborar la llista de les àrees afines serà 
més complicat del que sembla, sobretot la coordinació d’assignatures. 
Pregunta què han de fer els centres, ja que li genera molts dubtes i no 
sap si estan solucionats molts crèdits conjunturals o estucturals. Planteja 
dubtes de com va a funcionar en un sentit qualitatiu. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que també ho veu 
complicat des del punt de vista qualitatiu. 
 
Dulce Contreras dóna suport a la mesura de les àrees afins. Opina que si 
un professor associat contractat amb un mes d’antelació, pot donar la 
classe, la resta també. És un tema de voluntat. 
 
El president de la Junta de PDI indica que el tema greu és precissament 
la voluntat. El preocupa que siga un incentiu afegit.  
 
Dulce Contreras opina que no ha de ser obligatori. 
 
Germán de Valcárcel està d’acord amb Dulce Contreras. Com a norma 
general, l’aprofitament de recursos hauria de ser sempre. Pregunta 
perquè s’elimina un paràgraf en l’article 3. 
 
El degà de la Facultat de Dret comparteix la intervenció de Dulce 
Contreras però opina que ha de ser bidireccional. 
 
Ernest Cano veu alguns inconvenients des de la perspectiva de la gestió 
dels centres. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació entèn les 
intervencions, però recorda que l’esperit de la reforma era aconseguir 
una formació bàsica vinculada a grans branques del coneixement, 
comuna a diverses titulacions. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat dóna les gràcies als 
intervinents. Contesta al director del Departament d’Enginyeria 
Electrònica que hi ha àrees que doblen grups. Pel que fa al personal en 
formació, opina que és un efecte comptable i, respecte de les àrees 
afins, és un tema complicat, però viable i es tindrà en compte en les CAT 
i en els centres. En aquests moments tenin una situació díficil però és un 
objectiu aconseguir la millora dels recursos i les àrees afins quedaran 
obertes a tota la Universitat. D’altra part, cal tenir en compte que són 
estudiants de primer curs. Proposa que les CAT treballen per a elaborar 
l’annex d’àrees afins. 
 
Contesta al degà de la Facultat de Dret que el motiu d’eliminar un 
paràgraf en l’article 3 és que l’àrea es queda sense recursos per assumir 
les seues obligacions docents. 
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El degà de la Facultat de Dret proposa que siguen assignatures de 
formació bàsica o obligatòries. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat accepta la proposta. 
Demana que  s’aproven aquests criteris i començar un procés de treball 
amb les CAT. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 37 
vots a favor, cap en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 49/2012. “Aprovar els criteris per atendre les 
situacions conjunturals de plantilla per al curs acadèmic 
2012/2013, que s’adjunten com a annex.” Annex XVIII. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de modificacions de memòries de 
verificació de plans d’estudi de màsters. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Es tracta dels 
màsters d’Aqüicultura i el d’Investigació en Didàctiques Específiques. 
 
Pel que fa al màster d’Aqüicultura, és interuniversitari i està implantat 
des del curs 2006/07. L’informe de viabilitat és positiu. 
 
Respecto al màster d’Investigació en Didàctiques Específiques té una 
càrrega total de 144 crèdits i una matrícula de 90 estudiants. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació anuncia la seua 
abstenció, perquè opina que crearà dèficit, mentre que la seua proposta 
de màster no pot passar de 60 crèdits. 
 
El vicedegà de la Facultat de Magisteri afegeix que la docència s’ha 
organitzat entre els departaments amb superàvit. 
 
Per assentiment es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 50/2012. “Aprovar les modificacions de les 
memòries de verificació dels plans d’estudis dels màsters 
universitaris següents: 
 
. Aqüicultura 
. Investigació en Didàctiques Específiques 
 
que s’adjunten com a annex.” Annex XIX. 
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Punt 13. Aprovació, si escau, de modificació del Reglament de 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’obre un torn d’intervencions. 
 
Manuela Poveda indica que l’article 1.4 li sembla problemàtic, ja que diu 
quina estructura han de tenir les tesis i que l’art. 3.1 és més restrictiu 
que el decret. 
 
La vicerectora de Postgrau contesta que es tracta d’una estructura molt 
general i no està d’acord amb que l’art. 3.1 siga restrictiu. 
 
La degana de la Facultat de Fisioteràpia indica que li sembla complicat 
l’exigència dels trams d’investigació dels membres dels tribunals de tesi 
en algunes titulacions. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (34 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 51/2012. “Modificar el Reglament de dipòsit, 
avaluació i defensa de la tesi doctoral, que s’adjunta com 
a annex.” Annex XX. 

 
Punt 14.  Aprovació, si escau, de la supressió dels ensenyaments del 
màster d’Advocacia. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que 
aquest màster va ser un dels primers en ser aprovat pel Consell de 
Govern (desembre de 2010) i al gener de 2012 se’n va tramitar una 
modificació, però per a poder tramitar-la, cal desistir-hi. Per això s’ha 
demanat suprimir-ne els ensenyaments, però hi cal l’acord del Consell 
Social i prèviament el del Consell de Govern. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Dret informa que s’implantarà en el proper curs 
acadèmic.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 52/2012. “Aprovar la supressió dels 
ensenyaments del màster d’Advocacia, autoritzat pel 
Decret 9/2010 de 7 de gener”.  
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Punt 15. Aprovació, si escau, del protocol d’actuació enfront 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit de la 
Universitat de València.  
 
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació, presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultalt de Dret proposa que s’hi elimine la referència a la 
càrrega de la prova. 
 
Ernest Cano fa referència a la transitòria i pregunta si inclou els 
estudiants. 
 
El president de la Junta de PDI recorda que el text es conseqüència d’un 
procés de negociació i proposa que es mantinga com està. Demana que 
corregir-hi els errors ortogràfics. 
 
El delegat d’Estudiants contesta a Ernest Cano que els estudiants es 
deixen a banda per estudiar-lo millor entre ells. 
 
Maria Luisa Manzano també demana que es deixe com està. 
 
El degà de la Facultat de Dret anuncia la seua abstenció, perquè opina 
que és una qüestió constitucional.  
 
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació llegeix l’article 13 de la llei. 
Opina que no estem en un procès penal i proposa la seua aprovació. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions. 
 
Germán de Valcárcel indica que la intervenció del degà de Dret l’ha 
convençut. 
 
El degà de Dret insisteix que es tracta  d’una conducta il·licita. 
 
El president de la Junta de PDI no està d’acord amb el degà de la 
Facultat de Dret i opina que no hi ha raons fonamentals per tornar a 
retirar l’assumpte. 
 
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació posa en relleu la necessitat 
d’abordar els indicis de la denúncia i que desprès es podran iniciar els 
processos sancionadors. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 25 
vots a favor, cap en contra i 5 abstencions, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 53/2012. “Aprovar el Protocol d’actuació 
enfront l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de 
sexe en l’ambit de la Universitat de València, que 
s’adjunta com a annex.” Annex XXI. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, de la proposta de manteniment de la 
subscripció dels paquets de revistes ALIC i Taylor & Francis pel SIB. 
 
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. Afegeix que el 88% del pressupost es destina a revistes i que 
les direccions de les revistes electròniques han pujat un 6%.  El 50% 
d’aquestes revistes no tenen cap ús. El Servei de Biblioteques ha fet un 
estudi sobre l’ús de les bases de dades i es va aprovar, en funció del 
menor ús i del major preu, la finalització d’una base de dades.  
 
Indica que quan un investigador necessita una revista, la pot obtenir 
mitjançant el servei de prèstec. Aquesta proposta es fa atesa l’anàlisi 
sobre l’ús i el cost de la descàrrega. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat d’Economia indica que, a causa del cost, s’han 
reduït dues bases de dades, i també dues bases de dades de revistes. 
Proposa que enguany no es tanquen les revistes i s’estudien els criteris. 
Demana un ajornament, ja que se’ls deixa sense capacitat de reacció i va 
en detriment dels investigadors i les investigadores. 
 
El gerent indica que la partida pressupostària destinada al Servei de 
Biblioteques i Documentació ha estat reduïda en un 2’62%, però la 
partida destinada a revistes s’ha mantingut constant 
 
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació indica que encara que siga 
constant, com que han pujat els preus, s’haurà de reduir. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 4 
vots a favor, 15 en contra i 7 abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 54/2012. “No aprovar la proposta de 
manteniment de la subscripció dels paquests de revistes 
ALIC i Taylor &Francis per al Servei d’Informació 
Bibliogràfica.” 

 
Punt 17. Informe sobre modificació 1/2012 de RLT de PAS.  
 
El gerent retira aquest punt.  
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Punt 18. Modificació, 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 55/2012. “Modificar l’addenda al calendari 
general, 2012, que s’adjunta com a annex.” Annex XXII. 

 
Punt 19. Aprovació, si escau, de modificació del Reglament de règim 
intern de la Facultat de Magisteri. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Indica que 
aquesta proposta de modificació es presenta en dos expedients:  
 
En un primer expedient, la Facultat de Magisteri va presentar en 
novembre de 2009 una proposta de modificació, de la qual es va aprovar 
tot allò que no afectava la denominació del centre ni les qüestions 
relacionades amb la modificació d’Estatuts. El Consell de Govern va 
aprovar el canvi de denominació i des de la Secretaria General es van fer 
d’ofici les adaptacions necessàries. Posteriorment el Consell de Govern 
va aprovar de forma general el canvi de denominació dels col·legis 
electoral. Magisteri també ho va demanar per a la junta de centre  i es va 
aprovar. Resta per aprovar algunes qüestions que van quedar pendents 
en la proposta de 2009, referides al preàmbul, i als articles 2.1, 12.2 i 
23.1.a). 
 
En el segon expedient de 2011, es proposaven modificaciones relatives a 
comissions del Centre i sobre les quals la Comissió d’Estatuts va fer un 
informe preliminar perquè es regularen determinats aspectes de la seua 
composició, com ara: composició, convocatòries, reordenació numèrica, 
caràcter de les comissions i formes d’elecció dels seus membres que 
afectaven als articles 7, 17, 28 29 i 30. Sobre l’article 24, es va 
demanar mantenir-ne la seua redacció. 
 
La Comissió d’Estatuts ha informat favorablement sobre tot. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 56/2012. “Modificar el Reglament de règim 
intern de la Facultat de Magisteri d’acord amb la 
proposta que s’adjunta com a annex.” Annex XXIII. 
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Punt 19bis.  Aprovació, si escau, de la proposta de Criteris de 
participació de la Universitat de València, en les convocatòries d’ajudes 
per a enfortir la capacitat dels graus d’investigació mitjançant la 
incorporació de doctors. 
 
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.  
 
El president de la Junta de PDI  planteja els seus dubtes sobre les 
condicions específiques. 
 
El rector indica que amb aquesta proposta s’obren les possibilitat de 
molts grups que poden donar beneficis. Dóna les gràcies al treball de la 
Mesa Negociadora i de la Comissió d’Investigació.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 25 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 57/2012. “Aprovar els Criteris de participació 
de la Universitat de València en les convocatòries per a 
enfortir la capacitat dels grups d’investigació mitjançant 
la incorporació de doctors, que s’adjunta com a annex.” 
Annex XIV. 

 
Punt 20. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució de la partida 
pressupostària de laboratoris docents, 2012. 
 
El vicerector d’Economia presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que 
la partida gobal està congelada. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmet a votoació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 20 
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 58/2012. “Aprovar la proposta de distribució 
de la partida pressupostària de laboratoris docents, 
corresponents a 2012, que s’adjunta com a annex.” 
Annex XXV. 

 
Punt 21.  Modificacions pressupostàries.  
 
No hi ha cap proposta. 
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Punt 22. Torn obert de paraules. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació s’acomiada de 
tots i els agraeix la seua col·laboració. Indica que ha estat un període 
d’aprenentatge de gestió universitària i de convivència. Les idees 
bàsiques que han orientat les seues intervencions han estat la llibertat, la 
igualtat i l’educació. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Biològiques també s’acomiada de tots. 
Indica que ha après de tots els companys i ha fet bons amics. 
 
La degana de la Facultat d’Economia agraeix a tots l’oportunitat de 
formar part del Consell de Govern. 
 
El degà de la Facultat de Dret intervé en el mateix sentit i demana 
disculpes per les seues llarges intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials també s’acomiada de tots i els 
dóna les gràcies. Considera que ha tingut molta sort de poder treballar 
amb quatre equips de direcció. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història indica que porta més de 
tres anys com a degana i sempre ha rebut molt de suport en les seues 
actuacions, per la qual cosa dóna les gràcies. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques comunica que el dia 5 es 
va tancar l’exposició Imaginari, que ha estat un èxit i dóna les gràcies a 
tots. 
 
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació indica que entre les 1890 
revistes que s’han reduït, també hi ha les que li afecten. D’altra banda, 
invita a tothom a participar en l’exposició “Nosaltres els valencians”. 
 
El rector agraeix les paraules dels degans i deganes que ixen del Consell 
de Govern. Indica que no és un acomiadament, sinó una continuació, que 
han treballat bé i que està segur continuaran treballant i aportat la seua 
experiència i coneixement a la nostra Universitat .  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió a les 
14’55 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 


