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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 27 de març de 2012, a les 9’20 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban 
Morcillo Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a 
continuació, queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de 
la Universitat de València. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta 
Mestre Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: Isabel Vázquez 
Navarro 
 
Vicerectora de Comunicació i 
Relacions Institucionals: Silvia 
Barona Vilar.  
 
Vicerectora de 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: 
Jesús Alcolea Banegas 
 
Secretària Fac. Geografia i 
Història: Mª Luz Mandingorra 
Llabata 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degà 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: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Degà Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degana Fac.  Economia: Vicent 
Soler i Marco 
 
Degà Fac. Ciències Socials: 
Ernest Cano Cano 
 
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.Farmàcia: Luis Torres 
Asensi 
 
PDI Fac. Química: Maria Teresa 
Picher Uribes. 
 
PDI Fac. Economia: Vicenta 
Dolores Forés Conchel 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 

PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
Cristóbal Zaragozá Fernández. 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Elena Grau Almero 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Ciències Socials: 
Magdalena López Precioso 
 
PDI Fac. Dret: José Landete 
Casas 
 
Estudiant Fac. Economia: Abel 
Baselgas Castells 
 
Estudiant Fac. Dret: Gabriel 
Salinas Lim 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Ramírez Serrano 
 
Estudiant Fac. Economia: Robert 
Fernández Mayor 
 
Estudiant Fac. Filologia, 
Traducció i Comunicació: Pablo 
Gallén Ortega 
 
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 
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Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degà Fac. Psicologia: Alicia Otilia 
Salvador Fernández-Montejo 

 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Secretari Fac. Infermeria I 
Podologia: Antoni Merelles 
Tormo. 
 
Degana Fac. Farmàcia: Teresa 
Barber Sanchis 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
Absències justificades: 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 

 
 

------------- 
 
Abans de començar el tractament dels punts de l’ordre del dia. el rector 
comunica als membres del Consell que el Servei de Premsa ha demanat 
pemís per a fer fotografies d’aquesta sessió. 
 
Punt 1 Aprovació, si escu, de l’acta del Consell de Govern de 28 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. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 59/2012. “Aprovar l’acta de la sessió ordinària 
del  Consell de Govern de 28 de febrer de 2012.” 
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Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs de 
José Manuel Pino Valle, personal d’administració i serveis de la Unitat de 
Suport a Instituts de Burjassot, Institut Universitari de Robòtica i 
Tecnologies de la Informació i Comunicació. 
 
Seguidament indica que el 5 de març va tenir lloc la Conferència de 
Rectors de les Universitats Públiques Valencianes, el 8 de març es va 
inaugurar al carrer de la Nau, la Sectorial de la Conferència de rectors de 
les Universitats Públiques Valencianes (CRUE) de Sostenibilitat i el 9 de 
març va tenir lloc a Màlaga el X Plenari de la CUIB, Consejo Universitario 
Iberoamericano, organitzat per la CRUE. 
 
A continuació dóna la benvinguda als nous membres del Consell de 
Govern, degans, deganes, representants de PDI i d’estudiants, següents: 
. Elena Olmos Ortega, degana de la Facultat de Dret. 
. Esther Alba Pagán, degana de la Facultat de Geografia i Història. 
. Vicent Soler Marco, degà de la Facultat d’Economia. 
. Javier Lluch Tarazona, degà de la Facultat de Ciències Biològiques. 
. Alicia Salvador Fernandez-Montejo, degana de la Facultat de Psicologia. 
. Manuel Monfort Pañego, degà de la Facultat de Magisteri. 
. Jesús Alcolea Banegas, degà de la Facultat de Filosofia i C. Educació. 
. Carles Padilla Carmona, degà de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació. 
. Vicent Añó Sanz, degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport. 
PDI: 
. Maria José Lorente Carchano. 
. Jesús Estruch Estruch. 
. Elena Grau Almero. 
. Elena García Testal. 
. Luis Torres Asensi. 
. Dulce Maria Contreras Bayarri. 
. Maria Jesús Martínez Usarralde. 
. María Teresa Picher Uribes. 
. José Manuel Almerich Silla. 
. Vicenta Dolores Forés Conchell. 
. Cristóbal Zaragozá Fernández. 
. Javier Martínez Plume. 
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Estudiants: 
. Gabriel Salinas Lim. 
. Abel Baselga Castells. 
. Rubén Ramírez Serrano. 
. Robert Penades Mayor. 
. Pablo Gallen Ortega. 
 
Així com als representants de PAS que han estat reelegits.  
Igualment, agraeix la tasca dels membres anteriors. 
 
A continuació, felicita l’estudiant Christian Benita que ha guanyat la 
Medalla de Bronze en el campionat d’Espanya. 
 
Recorda que l’obertura del curs acadèmic 2012/2013, serà el proper 21 
de setembre. 
 
El proppassat 5 de març va tenir lloc la Jornada de presentació 
“Programa Becas CRUE Santander CEPYME”, per a la realització de 
pràctiques professionals en pimes de la Comunitat Valenciana. Hi van 
estar presents les set universitats valencianes. 
 
La Conferència de rectors de les universitats espanyoles ha concedit la 
seua medalla d’honor a Javier Solana i a Fernando Tejerina, aquest últim 
va ser professor en aquesta universitat. 
 
Indica que el Claustre de va aprovar la reforma parcial dels Estatuts de la 
nostra universitat l’1 de març de 2012. 
 
S’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni de col·laboració amb l’Escola d’Empresaris (EDEM). 
 
. Conveni amb la Conselleria d’Educació, FECOVI, CECODHAS. Aquest 
conveni establirà un marc comú de col·laboració entre les parts per a 
desenvolupar, preferentment en la Comunitat Valenciana, actuacions en 
relació amb la promoció, difusió i foment de la vivenda cooperativa com 
a mitjà de satisfacció del dret ciutadà a una vivenda digna. 
 
. S’ha prorrogat el conveni signat amb les Corts Valencianes. El tema 
sobre el que versarà aquest curs estarà referit a la reforma de la 
legislació electoral. 
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. Conveni amb la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per mitjà del 
Centre d’Estimulació Primerenca, per afavorir infants amb discapacitat.  
 
. Conveni amb el Col·legi d’Advocats per prorrogar el màster 
d’Advocacia. 
 
. Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de València sobre la 
contaminació acústica. 
 
. Amb la Fundació Universitat-Empresa de València, dins del programa de 
cooperació, educativa, diversos convenis amb diferents entitats. 
 
El 5 de març es va reunir el Consell d’Universitats al qual va assistir la 
vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, a la que cedeix la paraula 
perquè n’informe.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que el punt més 
simportant va ser l’aplicació del decret 10/2012. Sobre l’Estatut del PDI, 
el govern no té cap intenció de dur-lo endavant, però sí el de centres i 
departaments. Un altre assumpte va ser el del màster d’Advocacia. Els 
rectors juristes es pronunciaren en contra de la modificació, sobretot 
perquè perjudica els graduats. Es vol demanar que es torne a canviar. 
 
El rector indica que la Universitat de València s’ha adherit a l’Hora del 
Planeta i aquesta setmana se’n donarà més informació. 
 
D’altra banda, comunica un acord dels degans i deganes del Campus de 
Blasco Ibañez sobre el seu vot al Consell de Govern: les Facultats de 
Geografia i Història i de Medicina i Odontologia cedeixen el vot a les 
Facultats de Psicologia i de Filologia, Traducció i Comunicació. 
 
Anuncia que el pròxim Consell de Govern serà el 26 d’abril de 2012. 
 
Punt 3. Aprovació, si escau, del Barem per a la valoració de la memòria 
anual d’investigació i distribució de l’ajuda a la investigació. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que s’ha lliurat als membres en aquesta 
sessió. Indica que es tracta d’actualitzar el barem, tret de l’apartat de 
llibres, on se proposa una modificació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
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Manuela Poveda demana que en l’apartat B) s’afegesca “ERI”, per 
concordància amb la resta del text. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Cientifica indica que és un error i 
s’afegirà. 
 
Teresa Picher planteja dubtes sobre els treballs d’investigació. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Cientifica indica que no s’inclouen 
els treballs de fi de màster perquè ja es va debatre i eixe va ser l’acord. 
Ara es proposen actualitzacions. 
 
La degana de la Facultat de Filologia, Comunicació i Traducció opina que 
es podria tenir en consideració als als treballs que porten el segell, com a 
treballs de fi de màster. 
 
La degana de la Facultat de Psicologia proposa que es tinguen en 
compte els màster de naturalesa investigadora. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Cientifica no està  en contra de la 
proposta, però cal estudiar-la i opina que podria ser un debat per a altra 
reunió de la Comissió d’Investigació. De moment, prefereix esperar. 
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació proposa 
que quan es tinga en compte, siga amb efectes retroactius. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (41 vots  a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 60/2012. “Aprovar el Barem per a la valoraoció 
de la memòria anual d’investigació i distribució de 
l’ajuda a la investigació, que s’adjunta com annex.” 
Annex I. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de l’obertura d’expedient per a la 
modificació del nom de l’Institut Universitari d’Investigació en Economia 
Social i Cooperativa (IUDESCOOP). 
 
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. La Comissió d’Investigació va informar favorablement iniciar el 
procediment i si no hi ha al·legacions, tornarà al Consell de Govern. 
 
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 61/2012. “Iniciar l’expedient per modificació 
del nom de l’Institut Universitari d’Investigació en 
Economia Social i Cooperativa (IUDESCOOP) pel 
d’Institut Universitari d’Investigació en Economia 
Social, Cooperativisme i Emprendiment i obrir un 
període d’exposició pública.” 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, del contracte de llicència del dret d’ús i 
explotació de la patent “Motion detection system and method”. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 62/2012.  
“1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que el dret 
de la família de patents de la invenció 
PCT/IL2008/001008, amb títol "Motion detection system 
and method", sol·licitada el 26 de juliol de 2008 a 
l’Organització Mundial de la Propietat Industrial i 
Intel.lectual, i de la qual és cotitular la Universitat de 
València en un 50%, no és necessària per a la defensa o 
millor protecció de l'interés públic. 
 
2. Aprovar la llicència d’explotació de la família de 
patents de la invenció esmentada en el punt anterior, i de 
la qual són cotitulars la Universitat de València en un 
50% i la “Bar-Ilan University” en un 50%, d'acord amb 
el contracte que s'adjunta com a annex.” Annex II. 

 
 
 
 
 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 27 DE MARÇ DE 2012 
 

-9- 

Punt 6. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte de cessió 
de patent. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. És tracta d’un contracte de cessió a la Universitat Carlos III. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 63/2012.  
1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 

2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que el 
dret de la família de patents de la invenció 
P200800708, amb títol "Composición farmacéutica 
para inhibir el factor de transcripción inducible por 
hipòxia. Moduladores de procesos patológicos de 
angiogènesis, oncogènesis, inflamación, apoptosis y 
teràpia celular", sol·licitada el 11 de març de 2008 a 
l'Oficina Espanyola de Patents, i de la qual és 
cotitular la Universitat de València en un 15%, no és 
necessària per a la defensa o millor protecció de 
l'interés públic. 
 

2. Aprovar la cessió dels drets que la Universitat de 
València ostenta sobre la família de patents de la 
invenció esmentada en el punt anterior, i de la qual 
són cotitulars la Universitat de València en un 15%, el 
“Instituto de Salud Carlos III” en un 50%, i el 
“Centro de Investigación Príncipe Felipe” en un 35%, 
d'acord amb el contracte que s'adjunta com a annex.” 
Annex III. 

 
 Punt 7. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica, la vicerectora de 
Relacions Internacionals i Cooperació i el vicerector de Participació i 
Projecció Territorial presenten els convenis corresponents a la seua àrea 
de treball i fan referència a la documentació que hi ha en el web de la 
Secretaria General.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 64/2012. “Autoritzar la signatura de l’acord de 
col·laboració oentre la Fundació COSO, mitjançant 
IECO, el “Club UNESCO para la protección del 
patrimonio intangible de las civilizaciones antiguas”, la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat de 
València, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
IV. 

 
ACGUV 65/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Northwestern State 
University of Louisiana (Estats Units) i la Universitat de 
València, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
V. 

 
ACGUV 66/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la National Chi Nan 
University (Taiwan) i la Universitat de València, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
ACGUV 67/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Faura i la 
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex VII. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de l’oferta acadèmica d’estudis oficials de 
postgrau del curs 2012/2013. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’OCA de 
postgrau que la Comissió de Professorat va informar. 
 
La vicerectora de Postgrau fa referència al màster de Lectura que és el 
segon any que s’imparteix i forma part de l’ERI Lectura. Proposa 
mantenir-lo un any més. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 68/2012. “Aprovar l’oferta acadèmica d’estudis 
oficials de postgrau, corresponent al curs acadèmic 
2012/2013, que s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 
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Punt 9. Aprovació, si escau, de l’oferta d’estudis propis i 
d’especialització del curs 2012/2013 
 
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 
s’han presentat 325 cursos, dels quals 92 són de primera edició i 15 són 
presencials. Demana que s’aproven els cursos dels annexos I i II de la 
documentació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 69/2012.  
“1. Aprovar l’oferta d’estudis propis de postgrau i 
d’especialització, corresponent al curs acadèmic 
2012/2013, que figuren a l’annex I. 
 
2. Aprovar, condicionat que es reformulen de forma 
conjunta i de comú acord per les subcomissions 
corresponents,  les propostes de títols propis de 
postgrau, per al curs 2012/2013 que figuren a l’annex 
II.” Annex IX. 

 
Punt 10. 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. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 70/2012. “Aprovar les modificacions de la 
memòria de verificació del pla d’estudi del màster 
universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de 
gestió per la Universitat de València, que s’adjunta com 
a annex.” Annex X. 
 

Punt 11. Nomenament, si escau, de membres de CEPE de màster. 
 
La vicerectora de Postgrau retira aquest assumpte. 
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Punt 12. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió 
universitària. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 71/2012. “Aprovar la realitazació de les 
activitats puntuals d’extensió universitària que 
s’adjunten com a annex.” Annex XI. 

 
Punt 13. Modificació, si escau, del Reglament sobre admissió 
d’estudiants i estudiantes amb estudis universitaris oficials parcials. 
 
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. Es tracta de la modificació de l’article 4 del Reglament. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 72/2012. “Modificar l’article 4 del Reglament 
sobre admissió d’estudiants i estudiantes amb estudis 
universitaris oficials parcials amb el redactat següent: 

 
“Hi haurà un termini ordinari de presentació de 
sol·licituds que es fixarà anualment en el calendari de 
gestió acadèmica de la Universitat i que, en tot cas, 
haurà de garantir que els estudiants i estudiantes 
puguen incorporar-se als estudis de grau com molt tard 
durant la primera quinzena del mes d’octubre.” 
 

Punt 14. Modificació, si escau, del calendari acadèmic del curs 
2011/2012. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i indica 
que és una conseqüència del calendari general ja aprovat. Proposa que 
els dies 10, 11, 12 i 13 d’abril siguen dies no lectius. 
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El gerent informa que les persones que accedisquen als centres aquests 
dies no tindran calefacció. La idea és generar estalvi energètic i, per això, 
durant les tres setmanes d’agost es donarà la mateixa situació. 
 
El rector afegeix que cal veure la part positiva de les propostes. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 73/2012. “Davant la necessitat d’adequar el 
calendari general al calendari acadèmic ja aprovat, 
s’acorda modificar el calendari acadèmic del curs 
2011/12 per tal de declarar com a no lectius els dies 10, 
11, 12 i 13 d’abril de 2012.” 

 
Punt 15. Derogació, si escau, dels Criteris de la Universitat de València 
per a la incorporació dels titulats i titulades als nous graus resultants de 
l’adaptació a l’EEES del sistema educatiu universitari oficial. 
 
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 74/2012. “Derogar els Criteris de la Universitat 
de València per a la incorporació dels titulats i titulades 
als nous graus resultants de l’adaptació a l’EEES del 
sistema educatiu universitari oficial, d’acord amb la 
justificació que s’adjunta com a annex.” Annex XII. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, de sol·licituds per al desenvolupament de 
la carrera docent del  personal docent i investigador del proper 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. Sobre aquesta proposta ha informat favorablement la Comissió 
de Professorat. Afegeix que s’ha de fer tots els possibles per millorar la 
plantilla de professorat, però atenent els requísits i la situació 
econòmica. 
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S’obre un torn d’intervencions. 
 
Oto Luque demana que les persones que no reunesquen els requísits no 
figuren en el llistat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta que 
restaran exclosos de la proposta del Consell de Govern. 
 
El rector dóna suport a la proposta. Indica que el RD 20/2011 de 30 de 
desembre desenvolupa unes consideracions en el seu art. 3 que fan 
pensar que són d’aplicació a les universitats públiques. Encara no hem 
rebut cap instrucció sobre les polítiques universitàries i estem pendents 
del que en diga el Consell d’Universitats i també els pressupostos de 
l’estat. Fa constar que aquestes circumstàncies poden produir canvis en 
la situació. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 39 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 75/2012. “Aprovar les sol·licituds per al 
desenvolupament de la carrera del personal docent i 
investigador del proper curs acadèmic 2012/2013, que 
s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 

 
Punt 17. Aprovació, si escau, de revisió de plantilla del curs acadèmic 
2012/2013. 
 
La vicerctora 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 s’ha fet una revisió de places estructurals de plantilla 
i de les places vacants. Aquesta proposta és per a aconseguir un 
reequilibri dels recursos docents de la Universitat de València, 
mitjançant la reassignació de recursos que són molt necessaris en àrees 
amb un gran dèficit estructural i això, enguany, és més important perquè 
no hi ha ampliació de plantilla i cal atendre les necessitats inajornables. 
S’hi planteja una assignació de recursos en funció del balanç docent de 
viabilitat. Ens hem acostat al criteri d’afavorir la transformació de places 
d’ajudant en places d’ajudant doctor ja que són més flexibles. Pel que fa 
a les places d’associat a temps parcial, s’hi ha tingut en compte l’OCA de 
grau per al curs 2012/2013 i el POD de postgrau del curs actual 
juntament amb el balanç de viabilitat. S’amortitza la plaça, si hi ha 
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reassignació. El proper any es continuarà amb el procés de reassignació 
de recursos. 
 
La proposta de la Subcomissió és fer un esforç per reubicar a les 
persones en àrees deficitàries o dividir les places estructurals que 
queden. No cal confondre necessitats estructurals amb necessitats 
conjunturals. En aquesta revisió s’han tingut en compte les necessitats 
estructurals, i això és el que la Subcomissió ha prioritzat. Les figures 
assignades han estat les d’associat a temps parcial, en algun cas la de 
contractat doctor com a col·laborador temporal sempre que els 
departaments no tinguen plaça d’aquesta categoria sense cobrir i, 
excepcionalment, de col·laborador en el cas del Departament de 
Fisioteràpia perquè la utilització d’aquesta figura contractual està 
justificada. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret dóna les gràcies per aquest treball, 
però no pot donar-li el seu suport, ja que a la Facultat de Dret s’han 
suprimit 15 places i això pot afectar a la qualitat de la docència. Aquesta 
supressió hauria de ser gradual.  
 
José Rafael Magdalena transmet la preocupació de les persones que han 
prestat el seus serveis a la Universitat i ara es poden veure al carrer. 
 
El president de la Junta de PDI opina que no s’ha de confondre la 
supressió de places amb la supressió de les persones i que una cosa no 
implica l’altra. Això és competència dels departaments. 
 
La degana de la Facultat de Física demana que es tornen a lliurar les 
dades de la viabilitat als centres, ja que han detectat errades, els dèficits 
no coincideixen i per tant, no s’ha avaluat correctament. 
 
Dulce Contreras agraeix el treball presentat, però en la Facultat 
d’Economia hi ha docència de llicenciatures que no hi figura i opina que 
s’ha de tenir en compte. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat agraeix el 
recolçament. No dubta que els professores estructurals han fet un 
treball important, però en aquests moments hi ha àrees que necessiten 
aquesta figura i en altres aquesta funció la pot fer el PDI. El professorat 
estructural que porta any rere any treballant amb qualitat se li 
reconeixerà i s’assolirà per la Universitat. 
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Agraeix a la degana de la Facultat de Física la seua intervenció, ja que 
fins ara no es podia saber la seua viabilitat. Pel que fa a les llicenciatures, 
en l’OCA del proper any hi haurà oferta de grau i grups de llicenciatura i 
s’atendran igual. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 35 
vots a favor, cap en contra i 6 abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 76/2012. “Aprovar la revisió de plantilla del 
personal docent i investigador de la Universitat de 
València del curs acadèmic 2012/2013, d’acord amb la 
documentació que s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 

 
Punt 18. Obres d’emergència en la Facultat de Psicologia. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en 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 77/2012. “Autoritzar l’obra d’emergència de 
reparacions en el sostre de la planta baixa de l’ala est de 
la Facultat de Psicologia, per un import estimat de 
451.721,71 euros, d’acord amb l’expedient que s’adjunta 
com a annex.” Annex XV. 
 

Punt 19. Informe sobre modificació 1/2012 de RLT de PAS. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. Afegeix que la Mesa Negociadora ha 
donat el seu suport per unanimitat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia recorda que a l’edifici de 
l’aulari falta personal. 
 
El degà de la Facultat d’Economia pregunta si hi ha criteris objectius per 
a assignar personal. 
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Oto Luque indica que hi ha departaments que no tenen secretària i 
proposa que es reordene la plantilla per atendre les necessitats. 
 
José Rafael Magdalena transmet un suggeriment de l’ETSE pel que fa a la 
falta de personal i demana la reorganització del Servei d’Informació 
Bibliogràfica. 
 
El gerent indica que hi ha una comissió que treballa en un document base 
que ja està molt avançat. 
 
El vicerector de Cultura, Planificació i Igualtat aclareix que l’ETSE no té 
biblioteca creada, sinó un espai físic. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 78/2012. “Informar favorablement sobre la 
modificació 1/2012 de Relació de llocs de treball de 
personal d’administració i serveis, que s’adjunta com a 
annex.” Annex XVI. 

 
Punt 20. Modificacions pressupostàries. 
 
No hi ha cap proposta. 
 
Torn obert de paraules. 
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació  dóna les 
gràcies i s’acomiada de tots els companys del Consell. 
 
El president de la Junta de PDI recorda la convocatòria de vaga per al 29 
de març. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió, a les 
11’40 hores, de la qual cosa com a secretària general estenc aquesta 
acta. 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
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