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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 26 de juny 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 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 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències 
Matemàtiques: Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 26 DE JUNY DE 2012 
 

-2- 

Degna Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà 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 
 
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: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac.Farmàcia: Luis Torres 
Asensi 
 
PDI Fac. Química: Maria Teresa 
Picher Uribes. 
 
PDI Fac. Economia: Vicenta 
Dolores Forés Conchell 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 

PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
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. Dret: José Landete 
Casas 
 
Estudiant Fac. Economia: Abel 
Baselgas Castells 
 
Estudiant Fac. Dret: Gabriel 
Salinas Lim 
 
Estudiant Fac. Economia: Robert 
Penadés Mayor 
 
Estudiant Fac. Geografia i 
Història: Domingo Carlos Salazar 
Garcia 
 
PAS EU Infermeria: Miquel Coll 
Huerta 
 
PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig 
 
PAS Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
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Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degana Fac. Farmàcia: Teresa 
Barber Sanchis 
 
Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS:  M.Luisa 
Manzano Hernández. 

 
Absències justificades: 
 
Vicerector d’Investigació i 
Política Científica: Pedro M. 
Carrasco Sorlí 
 
PDI Fac. Ciències Socials: 
Magdalena López Precioso 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Ramírez Serrano 
 
Estudiant Fac. Filologia, 
Traducció i Comunicació: Pablo 
Gallén Ortega 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 
Convidat: 
 
President de la Comissió 
d’Estatuts: Ricardo Juan Sánchez 
 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 8 de juny 
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. 
 
Intervenen el degà de la Facultat de Ciències Socials, Manuela Poveda i el 
degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació per presentar 
modificacions que són acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 114/2012. “Aprovar l’acta del Consell de 
Govern de 8 de juny de 2012 amb les modificacions 
següents: 
 
. A la pàg. 8, en el darrer paràgraf canviar “erasmus” 
per “coordinadors erasmus de titulacions”. 
. A la pàg. 9 completar la intervenció de Manuela 
Poveda, en el sentit següent: “Manuela Poveda reconeix, 
en primer lloc, el gran esforç realitzat per part de 
Professorat, RRHH(PDI) i sindicats per tal d’arribar a 
un acord. Tanmateix, assenyala la incoherència existent 
entre la unanimitat en el rebuig envers el RDL, que va 
tenir lloc a l’anterior Consell de Govern i l’aprovació 
també per unanimitat en el següent d’uns criteris 
d’assignació de càrrega docent que respon –amb 
lleugeres modificacions-a la lògica implícita a l’esmentat 
RDL. Per tot això, s’abstindrà en la votació. 
 
Denuncia que s’està creant un sistema de castes entre els 
professors: aquells que podran seguir assolint sexennis, 
d’una banda i els que ho tindran més díficil encara per 
aconseguir-ne un, de l’altra. Que els sexennis ja estaven 
reconeguts en els complements retributius i en les 
acreditacions per a la promoció. Que la docència sembla 
emprar-se amb caràcter punitiu i que no hauriem 
d’oblidar la importància que té per tal d’arribar a 
acomplir els objectius de la universitat pública 
(Preàmbul i art.4 dels Estatuts de la UV) de formar, a 
més a més  de professionals, ciutadans crítics.” 
 
. A la pàg 9, en el darrer paràgraf eliminar la frase: 
“S’ha dit que trenquem la tradició de les 320 hores, però 
és el decret qui l’ha trencada”. 

 
Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector informa de la reunió del Consell Vaencià d’Universitats on es va 
posar en coneixement a títol informatiu, de la pujada de les taxes de 
matrícula, que serà d’un 33%. Indica que van manifestar la seua oposició 
a l’esmentada pujada i que els representants dels estudiants 
intervingueren en el mateix sentit. Altres assumptes van ser el 
plantejament de la possibilitat de crear una universitat privada a 
València: la Universitat Europea. Els rectors de les universitats públiques 
valencianes van demanar el seu ajornament, però la decissió li correspon 
a la Generalitat. 
 
A continuació transmet les felicitacions següents: 
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. El rànking que realitza anualment el Campus Universitari de Granada, 
anomenat I-HGR, situa a la Univesitat de València entre les millors 
d’Espanya en 14 disciplines de 37. També obtenim una bona puntuació 
en l’avaluació per campus de coneixement.  
 
. S’ha tributat juntament amb la Facultat de Dret, homenatge al jurista i 
historiador Rafael Altamira, mort a l’exili a Mèxic. 
 
. S’han convocat juntament amb la Fundació Bancaixa, 872 beques de 
mobilitat internacional que inclou la convocatòria Erasmus i la Bancaixa 
internacional. 
 
. A proposta del degà de la Facultat d’Economia i del director de la 
Fundació EDEM, s’ha nomenat director del Centre Universitari EDEM a 
Juan Luis Gandia Cabedo, professor titular d’universitat del departament 
de Comptabilitat. 
 
. A proposta dels degans de les Facultats d’Economia i de Magisteri i de 
la directora de Florida Universitària, s’ha nomenat director d’aquest 
centre adscrit a Vicente Safón Cano, professor titular d’universitat del 
departament de Direcció d’Empreses, que substitueix a Fernando Peris, 
director d’aquest centre des de la seua creació, que s’ha jubilat. Agraeix 
al professor Fernando Peris la seua tasca que ha fet que la relació de 
col·laboració entre la Universitat de València i Florida Universitària siga 
fructífera i satisfactòria. 
 
. El 27 de juny tindrà lloc la XVII Jornada Universitat-Societat en la qual 
es reconeixen les millors pràctiques entre el món universitari i 
empresarial. 
Els premiats en aquesta edició són: 
UVEG: 
. A la investigació i desenvolupament: prof. Joan Bernabeu Aubán. 
. A l’activitat formativa de postgrau i especialitzación: máster en 
Intervenció en les dificultats d’aprenentatge. 
. A la gestió universitària: tècnics (PAS) de la Unitat d’Innovació 
Educativa. 
Empreses i Institucions 
. A la investigació i desenvolupament: BP Oil Espanya 
. A les pràctiques en empreses: Registro Mercantil de València. 
. A la trajectòria de col·laboració: GH Electrotermia. 
A l’Excel·lència docent: 
. Mª Luisa Ferrándiz Manglano. Fac. Farmàcia. 
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. Maria Iborra Juan. Fac. Economia. 

. Emilia Matallana Redondo. Fac. Ciències Biològiques. 

. Bernardino Salinas Fernández. Fac. Magisteri 

. Mª Dolores Sancerni Beitia. Fac. Psicologia 

. Daniel Sánchez Zuriaga. Fac. Medicina i Odontologia. 
 
. Andrés Moya, catedràtic de genètica i investigador de l’Institut 
Cavanilles de Biodiversistat i Biologia Evolutiva del Parc Científic de la 
Universitat de València ha estat guardonat per la Societat Espanyola de 
Genètica amb el Premi Nacional de Genètica. 
 
. El nou rector de la Universitat d’Alacant, Manuel Palomar, va prendre 
possessió la setmana passada. 
 
. El passat 8 de juny es van lliurar els títols als funcionaris de carrera 
d’administració i serveis.  
 
. El proppassat 15 de juny va haver un reconeixement al personal jubilat, 
experiència i sexennis. 
 
. En la darrera reunió del Consell de Direcció, que mantenim habitualment 
totes les setmanes, vam convidar al nou Subdirector General 
d’Universitats, Felipe Palau Ramírez, professor de la Facultat de Dret, que 
s’encarrega de la coordinació dels serveis universitaris. 
 
. El 21 de juny va tenir lloc el lliurament de les Beques Fòrmula 
Santandeer. 
 
Els dies 12,13 i 14 de juny es van realitzar les proves d’accés a la 
Universitat. S’hi van presentar 19.553 estudiants, un 4% més que l’any 
passat, de les quals 5.769 van fer les proves a la nostra Universitat. El 
percentatge total d’aptes ha estat del 95’92%. Fisn al 3 de juliol està 
obert el termini de preinscripció. La Universitat de València realitza una 
oferta per al proper curs de 8.430 places. La mateixa que l’any passat. 
 
S’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni per mitjà de la OTRI, amb l’Associació d’Assessors Fiscals de la 
Comunitat Valenciana, amb la finalitat que els alumnes de la Facultat de  
Dret realitzen pràctiques. 
 
. Conveni amb ERESA per a la creació de la càtedra ERESA de Diagnòstic 
Mèdic. 
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. Amb la Fundació Universidad-Empresa de Valencia, dins del programa 
de cooperació educativa, diversos convenis amb diferentes entitats. 
 
Punt 3. Renovació, si escau, de vocals nomenats pel Consell de Govern, 
del Patronat de la Fundació General de la Universitat de València. 
 
La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals presenta 
l’assumpte i explica que aquest punt és conseqüencia de la modificació 
dels estatuts de la Fundació General (art. 17), referit a la composició del 
Patronat. Indica que s’hi ha afegit la limitació del càrrec que abans no hi 
havia. S’ha establert una duració de cinc anys amb una renovació. És un 
càrrec honorífic. Totes són renovacions, tret de l’estudiant. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmet a votació secreta la proposta. El resultat és el següent: 
 
. Dulce Contreras Bayarri: 44 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions. 
. Teresa Domingo. 42 vots a favor, 1 en contra i 5 abtencions. 
. Beatriz Gallardo. 42 vots a favor, 2 en contora i 4 abstencions. 
. Bernardo Gómez. 41 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions. 
. Manuela Pardo. 40 vots a favor, 1 en contora i 7 abstencions. 
. Rosa Marín: 44 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions. 
. Teresa Carnero. 44 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions. 
. Daniel González Serisola. 44 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions. 
. Luis Pastor Graells. 43 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions. 
 
Per tant es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 115/2012. “Nomenar vocals del Patronat de la 
Fundació General de la Universitat de València, els 
següents membres de la comunitat universitària: 
 
. Dulce Contreras Bayarri. 
. Teresa Domingo  Pla. 
. Beatriz Gallardo Pauls. 
. Bernardo Gómez Alfonso. 
. Manuela Pardo del Val. 
. Rosa Marín Sáez. 
. Teresa Carnero Arbat. 
. Daniel González Serisola. 
. Luis Pastor Graells.” 
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El rector proposa avançar el tractament del punt 8 de l’ordre del dia, ja 
que també es vota secretament, la qual cosa s’accepta. 
 
 
Punt 8. Nomenament i pròrrogues, si escau, de professorat emèrit. 
 
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 hi ha dues pròrrogues de contractes d’emèrits, ja 
que acaben el primer període de tres anys. La Comissió de Professorat 
va informar favorablement i per unanimitat les propostes de pròrrogues i 
de noves contractacions. Aquests professors tindran un contracte a 
temps parcial de 12 hores. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Dulce Contreras anuncia el seu vot a favor, però aprofita l’ocasió per 
expressar els seus duibtes respecte de la figura del professor emèrit. 
Opina que hauria d’haver una figura intermitja entre el professor emèrit i 
l’honorari que no fóra costosa per a la Universitat. 
 
El president de la Junta de PDI està a favor d’obrir un camí per atendre el 
conjunt de professors emèrits al canvi de règim que ha proposat l’equip 
de direcció. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació demana el 
vot favorable per a tota la proposta i, especialment, per a Jordi Pérez, 
mestre de la majoria de filòlegs de València. Posa de relleu el seu tarannà 
i bona disposició per a treballar en benefici dels companys de tota la 
Universitat. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació se suma a la 
intervenció anterior. 
 
El rector se suma a l’exposició que ha fet la vicerectora i indica que seran 
contractats a temps parcial. És una proposta que ha estat ben acollida 
pels sol·licitants. Opina que el contracte a 6 hores és una situació 
intermitja i és un pas més endavant en la direcció esmentada per Dulce 
Contreras. 
 
El rector explica al Consell de Govern que s’han de tenir en compte les 
normes específiques per ser emèrit de la Universitat de València, d’acord 
amb els art. 29 i 30 de Reglament de Selecció de PDI de la Universitat, 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 26 DE JUNY DE 2012 
 

-9- 

com ara: comptar amb quatre components d’investigació i cinc de 
docència reconeguts, els seus mèrits curriculars, la participació en la vida 
universitària passada i la que proposa portar a terme, així com la 
capacitat de formar o seguir liderant grups d’investigació. 
 
El rector assenyala que atès que la votació és secreta tal com imposa el 
Reglament de règim intern del Consell de Govern (art. 11.2), i que 
perquè els membres del Consell de Govern es formen una opinió haurien 
de considerar les característiques del que suposa ésser professor emèrit 
a la Universitat de València, en atenció a la valoració del currículum, 
l’aplicació o posada en pràctica del seu projecte o programa d’activitat 
en la Universitat, els informes previs sobre aquesta proposta i 
especialment, l’informe del departament del sol·licitant. 
 
Insisteix que ha tenir-se en compte el currículum vitae, la coherència de 
la memòria aportada, així com la viabilitat i aplicació pràctica del 
programa d’activitat a desenvolupar en relació a les necessitats de la UV.  
 
A continuació sotmet a votació secreta les propostes, que obtenen el 
resultat següent: 
 
Noves contractacions: 
. José Adolfo de Azcárraga Feliu. 35 vots a favor, 5 en contra i 8 
abstencions.  
. Adolfo Benages Martínez. 43 vots a favor, 2 en contra i 3 abstencions.  
. Manuel García Ferrando. 41 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions. 
. Luis Franco Vera. 41 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions. 
. Carles Furió Más. 41 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions. 
. Jordi Pérez Durá. 43 vots a favor, 2 en contora i 3 abstencions. 
 
 
Pròrrogues: 
. Tomás Vives Antón. 40 vots a favor, 2 en contorai  6 abstencions. 
. Jaume Vidal Martínez. 39 vots a favor, 2 en contra i 7 abstencions. 
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 116/2012. “Autoritzar la contractació de José 
Adolfo Azcárraga Feliu, catedràtic de Física Teòrica, 
com a professor emèrit de la Universitat de València a 
temps parcial amb un règim de dedicació de 12 hores 
setmanals.” 
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ACGUV 117/2012. “Autoritzar la contractació d’Adolfo 
Benages Martínez, catedràtic de Medicina, com a 
professor emèrit de la Universitat de València a temps 
parcial amb un règim de dedicació de 12 hores 
setmanals.” 

 
ACGUV 118/2012. “Autoritzar la contractació de 
Manuel García Ferrando, catedràtic de Sociologia, com 
a professor emèrit de la Universitat de València a temps 
parcial amb un règim de dedicació de 12 hores 
setmanals.” 
 
ACGUV 119/2012. “Autoritzar la contractació de Luis 
Franco Vera, catedràtic de Bioquímica i Biologia 
Molecular, com a professor emèrit de la Universitat de 
València a temps parcial amb un règim de dedicació de 
12 hores setmanals.” 
 
ACGUV 120/2012. “Autoritzar la contractació de Carles 
Furió Mas, catedràtic de Didàctica de les Ciències 
Experimentals, com a professor emèrit de la Universitat 
de València a temps parcial amb un règim de dedicació 
de 12 hores setmanals.” 
 
ACGUV 121/2012. “Autoritzar la contractació de Jordi 
Pérez Durá, catedràtic de Filologia Llatina, com a 
professor emèrit de la Universitat de València a temps 
parcial amb un règim de dedicació de 12 hores 
setmanals.” 
 
ACGUV 122/2012. “Autoritzar la pròrrga de la 
contractació de Tomás Vives Antón, catedràtic de Dret 
Penal, com a professor emèrit de la Universitat de 
València i modificar el seu règim de dedicació que passa 
a ser de 12 hores setmanals.” 
 
ACGUV 123/2012. “Autoritzar la pròrrga de la 
contractació de Jaume Vidal Martínez, catedràtic de 
Dret Civil, com a professor emèrit de la Universitat de 
València i modificar el seu règim de dedicació que passa 
a ser de 12 hores setmanals.” 
 

Punt 4. Adaptació, si escau, del document de plantilla de professorat a 
l’art. 68.2 de la LOU. 
 
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 
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General. Afegeix que la Comissió de Professorat ho ha informat 
favorablement i la Mesa Negociadora ha introduït una modificació. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Landete opina que es modifica un contracte indefinit en funció d’un 
acord i hem de conéixer les conseqüències que pot tenir. Els contractats 
doctors són personal laboral regulat per dret públic. Aquí s’adverteix que 
ens estem precipitant i opina que hauriem d’esperar. També indica que 
s’hauria de fer alguna referència a la legislació autonòmica. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que 
efectivament és competència autonòmica, però els serveis jurídics diuen 
que ho podem fer nosaltres perquè ja tenim l’equiparació. Opina que no 
hi ha problema. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 43 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 124/2012. “Modificar l’apartat I.2 del 
Document de Plantilla de Personal Docent i 
Investigador, aprovat pel Consell de Govern d’1 de març 
de 2011, a fi d’adaptar-lo a les previsions de l’article 68.2 
de la LOU, modificat pel RDL 14/2012, de 20 d’abril, de 
mesures urgents de racionalització de la despesa 
pública: 
 
L’article I.2, queda redactat com segueix: 
 
2. Determinació de la capacitat docent de les àrees de 
coneixement:  
 
Per calcular la capacitat docent d’un àrea de 
coneixement, seran aplicats els criteris següents: 
 
a) La dedicació a temps complet del professorat 

funcionari o contractat estable es computarà per 
l’activitat docent d’acord amb els criteris prevists en 
l’article 68.2 de la Llei Orgànica d’Universitats i els 
criteris d’aplicació aprovats pel Consell de Govern. 
La seua dedicació a temps parcial així com la del 
professorat associat,  comprendrà entre 180 i 90 
hores anuals, en funció de les especialitats del seu 
contracte o nomenament. 
 

b)  Quant el professorat amb plaça vinculada,  
s’ajustarà a la seua regulació específica, encara que 
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quan tinga dedicació a temps parcial hi haurà una 
dedicació proporcional de la dedicació docent.  El 
professorat associat assistencial es regirà per les seues 
normes espciales, sense perjudici dels criteris 
aprovats pel Consell de Govern. 

 
c) El professorat ajudant tindrà una dedicació docent de 

60 hores anuals. La dedicació docent del professorat 
ajudant doctor serà de 240 hores anuals.” 

 
Punt 5. Adaptació, si escau, de l’annex de la Relació de Llocs de Treball 
de professorat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. La Comissió de Professorat ho ha informat favorablement i en 
Mesa Negociadora s’han fet alguns afegits. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 125/2012. “Aprovar l’adaptació següent del 
document annex de la Relacio de Llocs de Treball del 
PDI:.” 
 
Únic.- Es modifica l’apartat primer del Document 
Annex a la Relació de Llocs de Treball del PDI de la 
Universitat de València, que  tindrà la següent redacció: 
 
PRIMER.- En aplicació d’allò que estableixen els 
articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 del Decret 174/2002, de 15 
d’octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i 
Retribucions del Personal Docent i Investigador 
Contractat Laboral de les Universitats Públiques 
Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del 
Professorat Universitari, s’estableixen els següents 
règims de dedicació: 
 
Professorat Contractat Doctor (TC)  
El règim d’hores de docència, tutories i assistència als 
estudiants, així com les tasques investigadores, seran les 
mateixes que corresponen a la categoria del Professorat 
Titular d’universitat. 
Docència: La que corresponga al professor o professora 
d’acord amb els criteris previstos en l’article 68.2 de la 
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Llei Orgànica d’Universitats (LOU) i els criteris 
aprovats pel Consell de Govern. 

Tutories i assistència a l’alumnat: 6 hores 
setmanals. 

 
Professorat Col·laborador (TC) 
El règim de docència, tutories i assistència a l’alumnat, 
així com les tasques investigadores, seran les mateixes 
que corresponen a la categoria del Professorat Titular 
d’Escola Universitària. 
Docència: La que corresponga al professor o professora 
d’acord amb els criteris previstos en l’article 68.2 de la 
Llei Orgànica d’Universitats i els criteris aprovats pel 
Consell de Govern. 
 
 Tutories i assistència a l’alumnat: 6 hores setmanals. 
 
Professorat Ajudant Doctor 
 Docència: 8 hores setmanals (240 hores/any) 
 Tutories i assistència a l’alumnat: 6 hores setmanals 
La resta de la jornada setmanal es dedicarà a tasques 
investigadores, de gestió les que d’acord amb la legislació 
aplicable siguen assignades pels Departaments. En tot cas, 
es garantirà que al menys 1/3 de la jornada setmanal es 
dedique a tasques d’investigació. 
 
Professorat Ajudant 
 Docència: Fins a 60 hores anuals de col·laboració 
docent en tasques de tipus pràctic. 
 Tutories i assistència a l’alumnat: 3 hores setmanals. 
La resta de la jornada laboral es dedicarà a completar la 
formació investigadora d’aquest professorat i les tasques 
que d’acord amb la legislació aplicable siguen assignades 
pels Departaments. 
 
Professorat Associat 
La dedicació docent del professorat associat serà la que 
s’indica en la classificació de cadascuna de les places, amb 
idèntic nombre d’hores de tutoria i assistència a 
l’alumnat.  

 
Docència: 

P. Associat 3 hores 3 hores setmanals (90 
hores/any) 

P. Associat 4 hores 4 hores setmanals (120 
hores/any) 
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P. Associat 5 hores 5 hores setmanals (150 
hores/any) 

P. Associat 6 hores 6 hores setmanals (180 
hores/any) 

 Tutories i assistència a l’alumnat: 
  P. Associat 3 hores 3 hores setmanals 
  P. Associat 4 hores 4 hores setmanals  
  P. Associat 5 hores 5 hores setmanals 
  P. Associat 6 hores 6 hores setmanals  
 
Professorat Visitant: 
El règim d’hores de docència, tutories I assistència a 
l’alumnat, així com les tasques investigadores, seran les 
mateixes que corresponen a la categoria del Professorat 
Titular d’Universitat, llevat que a la Relació de Llocs de 
Treball es determine altra cosa dins de la classificació del 
lloc. 
 
Professorat Emèrit: 
El professorat emèrit podrà col·laborar amb la 
Universitat en tot tipus d’activitats; les seues activitats 
docents es dedicaran amb preferència als programes de 
doctorat, als estudis de postgrau i a seminaris. 
 
Professorat Associat Assistencial de Ciències de la Salut: 
El professorat associat asistencial de ciències de la salut 
realitzarà tasques docents-assistencials i de tutoria o 
assistència a l’alumnat dins de la seua jornada ordinària 
de treball al centre sanitari concertat, d’acord amb allò 
que disposa el RD 1558/1986, de 28 de juny, pel qual 
s’estableixen les bases generals del règim de concerts 
entre les universitats i les institucions sanitàries i el 
Concert subscrit entre la Conselleria de Sanitat de la 
Generalitat Valenciana, la Diputació Provincial de 
València i la Universitat de València, per a la utilització 
de les institucions sanitàries en la investigació i docència 
universitària (BOE 30/04/1997). 
El professorat associat assistencial de ciències de la salut 
desenvoluparà, d’acord amb l’art. 4, base 13ª, 2.c) del RD 
1558/1986, el conjunt de les seues activitats docents i 
assistencials en una mateixa jornada, d’acord amb les 
següents premises: 

a) La dedicació horaria serà fins un màxim de 3 hores 
setmanals exclusivament docents, si tinguera encomanada 
aquesta activitat durant el període lectiu. 
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b) Fins un màxim de 3 hores setmanals de tutoríes o 
assistència a l’alumnat durant el període lectiu. 

c) La resta de les hores de la jornada setmanal legalment 
establerta es dedicarà a l’activitat assistencial, a la qual 
quedaran incloses les hores de docència pràctica; aquesta 
implicarà la responsabilitat directa del professorat en 
l’aprenentatge clínic de l’alumnat assignat. 
 

Quant a la distribució de les hores lectives derivades 
d’aquest precepte, entre les docents i les docents-
assistencials, conforme a la disp. trans. 5ª del Decret 
174/2002, de la Generalitat Valenciana, “el Consell de 
Govern de la universitat fixarà les obligacions lectives 
d’estos professors”. En el cas que, d’acord amb la 
planificació docent dels Departaments aprovada pel 
Consell de Govern, el professorat només haja de 
desenvolupar docència assistencial, s’aplicarà per a 
determinar la seua dedicació el protocol annex al model de 
contracte aprovat pel Consell de Govern de 18 de juliol de 
2005 i l’acord de Mesa Negociadora de la Universitat de 
València de 8 de juliol de 2005, ratificat pel Consell de 
Govern de l’esmentada data.” 

 
Punt 6. Modificació, si escau, del model de contractes del professorat 
contractat doctor i col·laborador. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 126/2012. “Modificar el model de contractes del 
professorat contractat doctor i col·laborador,  que 
s’adjunta com a annex.” Annex I. 
 

Punt 7. Aprovació,s ie scau, dels Criteris Generals per a la pròrroga de 
contractes de professorat associat. 
 
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. Aquesta proposta s’ha informat favorablement en la Comissió 
de Professorat de 19 d’abril i l’acord de Mesa Negociadora inclou un 
ordre de prioritats. 
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (44 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 127/2012. “Aprovar el Procediment i Criteris 
generals per a la pròrroga dels contractes del 
professorat associat a temps parcial, que s’adjunta com 
a annex.” Annex II. 

 
Punt 9 Aprovació, si escau, de l’acord so re retribucions addicionals del 
personal docent i investigador funcionar per a l’exercici 2012 
(complement autonòmic). 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Profesorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Agraeix el treball que ha fet la Comissió de Professorat, la 
Subcomissió i la Mesa Negociadora. Pel que fa als que no compleixen els 
requisits, es poden lliurar a l’AVAP i que decidesca. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 128/2012.  
“1. Aprovar la proposta d’assignació de complement 
autonòmic per a l’exercici 2012 referida als professorat 
consignat a l’annex I. 
 
2. Trametre a l’AVAP les relacions de professorat que 
han demanat retribució addicional en concepte de 
l‘article 24 (mobilitat), d’acord amb els annex II i III. 
 
Annex II 
Conté la relació de professorat i estades que arriben a 
180 dies, amb estades iguals o superiors a 15 dies, i que 
es gaudiren en el periode comprès entre l’1 de gener de 
2005 i el 31 de desembre de 2011, en universitats i altres 
centres docents o investigadors. 
 
Annex III 
Conté la relació de professorat que no compleix els 
requísits per a aparéixer a l’Annex II. 
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3. En tot cas les sol·licituds dels interessats es trametran 
a l’AVAP juntament amb la documentació aportada per 
a la seua consideració. 
 
4. Es delega en la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat, l’elaboració de la proposta d’acord de 
retribucions addicionals per als professors que 
presenten sol·licituds per a l’exercici 2012, d’ara 
endavant en aplicació de la base cinquena de la 
convocatòria aprovada per resolució del Rectorat de la 
Universitat de València de 20 de desembre de 2011.” 
Annex III. 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, del Pla d’Increment de la docència en 
valencià. 
 
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. La proposta la va elaborar una Subcomissió amb representació 
dels centres, del Servei de Política Lingüística, el president de la Junta de 
PDI, el director del SPL i ella mateixa que va començar a treballar en 
aquest assumpte al setembre de 2011. 
 
El pla d’increment de la docència en valencià es va aprovar el 1992 i 
encara està en vigor, es va millorar al 1997. La nostra universitat és la 
que més docència en valencià oferta, però ara s’ha estabilitzat. En el 
Claustre de fa un any es va presentar un pla d’igualtat de docència que 
també s’ha tingut en compte i un estudi d’usos lingüístics. S’ha treballat 
a partir de l’oferta i la demanda de docència en valencià i amb les dades 
de capacitació lingüística del professorat que tenim. La comissió de 
Política Lingüística l’ha informat favorablement per 18 vots a favor, 1 en 
contra i 2 abstencions. Encara que no és preceptiu, com que el pla té 
efectes sobre el professorat es va portar a la Comissió de Professorat 
que ho va informar favorablement per 15 vots a favor, 2 en contra i 4 
abstencions. També té informe favorable de Mesa Negociadora, que va 
fer algunes modificacions en el punt 5 i 9, en les disposicions transitòries 
primera i segona i en la disposició addicional segona. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El president de la Junta de PDI pensava que la disposició addicional 
segona quedava com estava i que s’afegia una disposició transitòria 
tercera. Demana aclariment. 
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El degà de la Facultat de Ciències Socials es manifesta a favor del pla, ja 
que hi ha un termini ample per a desenvolupar-lo gradualment. 
 
La degana de la Facultat de Dret també dóna el seu suport i agraeix el 
treball de la Subcomissió de Política Lingüística. Com a representant de 
la Facultat opina que la filosofia del document hauria de ser més positiva 
i no tenir penalitzacions. Hauria d’haver més flexibilitat. El criteri 
preferent fa que el reglament de règim intern s’haja de modificar. 
Proposa en lloc de “serà”, “podrà ser”. A més, opina que aquest pla no 
és absolutament real i en aquest sentit, des del centre, l’han demanat 
que no dóne el seu suport. 
 
Jesús Estruch agraeix el treball i el document, però planteja dubtes 
almenys en la Facultat de Dret, ja que les lleis i els judicis són en castellà 
i també les oposicions. Segons la seua experiència, el 80% dels alumnes 
en València no han elegit lliurement les classes en valencià. Opina que no 
s’ha d’imposar una docència si no hi ha una demanda real, ja que és un 
error. S’hauria de veure la demanda real per titulacions. D’altra banda, 
opina que aquest pla no es pot aplicar perqué no sabem la docència en 
valencià que ha donat el professorat durant cinc anys. Demana una 
reflexió. No li sembla bé que es posen més dificultats per a promocionar-
se i en els màsters també hi ha problemes. No és proporcional que al 
professorat de la Universitat de València se li exigesca com a requísit per 
a la promoció el nivell C1 i que no s’exigesca a un professor que vinga 
d’altra universitat. 
 
El director de l’EscolaTècnica Superior d’Enginyeria està a favor de l’ús 
del valencià, però en contra d’alguns punts del document. Llegeix un 
acord de posicionament de la Junta de l’Escola demanant diferents 
modificacions a la proposta, en particular establir uns percentatges 
d’oferta en valencià no fixes sinó en funció de les preferències dels 
estudiants, no penalitzar als departaments pel incompliment d’algun 
membre del professorat mentre no s’estableixen els instruments 
reglamentaris adients, i mantenir el coneixement del valencià com a 
mèrit i no com a requisit, excepte en les places amb perfil lingüístic 
explícit. 
 
Robert Penadés agraeix el treball fet. Opina que la proposta és un gran 
avanç per a la Universitat. N’és un principi i una porta oberta i no 
afectarà als postgraus. Se sent ofés pel que s’ha dit sobre que l’idioma 
s’imposa, ja que ells també han rebut classes en castellà quan havien 
elegit grups en valencià. Opina que els estudiants han de tenir l’opció 
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d’elegir i el professorat ha de parlar-ho. Anuncia el seu vot a favor de la 
proposta. 
 
Oto Luque s’afegeix a la reflexió sol·licitada abans. Hem de prendre 
decisions com a institució. El requísit lingüístic no està regulat per a 
accedir a l’Administració Pública. És cert que hi ha entrebancs i recorda 
les recomanacions de la R.A.L., però no hem de tenir por a l’aplicació 
d’aquesta norma i si hi ha punts conflictius, es poden tornar a valorar.  
Opina que s’ha de difondre a tota la Comunitat i felicita la vicerectora 
per la proposta. 
 
José Landete valora el treball que s’ha fet, però no comparteix el 
contingut. Se centra en els criteris següents: estem obviant la demanda i 
en atenció a la crisi, no és el moment adequat de potenciar la docència 
en valencià. Afegeix que hi ha sentències recents sobre aquest assumpe. 
El Tribunal Suprem diu que el valencià és un mèrit no eliminatori i sols 
serà eliminatori si està vinculat a la matèria. Opina que cal veure les 
necessitats que hi ha i que les exigències han de ser proporcionals, 
perquè en cas contrari, pot ser inconstitucional. Es poden modificar les 
condicions de treball dels contractes laborals per raons objectives, però 
no per política d’ocupació. Indica que aquesta normativa serà 
recorreguda pel col·lectiu afectat i per evitar litigis i estalviar diners 
seria convenient estudiar el tema amb molta cura. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació felicita l’equip 
rectoral i la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística per aquesta 
normativa que serveix per consolidar la llengua. Indica que des del 2007, 
la demanda ha crescut molt més que l’oferta. Cal donar un pas endavant 
amb una normativa clara. Opina que el pla no és perfecte, però és 
necessari i demana el suport. 
 
Dulce Contreras indica que s’ha fet un treball important i està a favor de 
la normalització de la llengua, però el que funciona són els incentius. La 
penalització li sembla lamentable i es podria plantejar d’altra forma. Pel 
que fa als màsters té dubtes sobre si es pot aplicar la mateixa 
normativa. 
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que és un tema delicat no en la 
Universitat de València, però sí per a una gran part de la societat 
valenciana. Volguera avançar molt més en aquest programa. Aquesta 
universitat sempre ha tingut un esperit pioner que és incòmode però que 
s’ha de mantenir així. Felicita la vicerectora i l’equip rector per aquesta 
proposta i opina que el nostre compromís ha de ser recuperar la llengua 
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sense confondre els requisits lingüístics amb els polítics. És una aposta 
progressiva, positiva i de futur que posa a la Universitat de València on 
sempre ha estat. Pot incomodar però estem en el camí correcte. 
 
El president de la Junta de PDI comparteix els objectius i el fons de la 
proposta, però posa objeccions perquè vol que siga equilibrada i 
aplicable. Opina que en aquesta normativa no hi ha modificació de 
contractes ni sancions. Està d’acord que l’oferta crea demanda i no 
accepta que els sindicats no es preocupen pels seus treballadors quant a 
la docència. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri dóna el seu suport al document que 
dóna normalitat a diferents aspectes educatius. Opina que hem de fer un 
esforç. És cert que la normativa anterior no es va complir, però va 
garantir una millora de la situació i aquesta també ho farà. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació demana un 
esforç  per al desenvolupament de la llengua valenciana. 
 
José Landete intervé per al·lusions, i indica que la modificació de les 
condicions del contracte està en l’article 10. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria demana que es 
tinguen en compte les preferències dels estudiants. Exigir un requísit a 
tots no és una discriminació positiva. 
 
Robert Penadés opina que és un tema de voluntat. Recorda que la 
universitat és pública i va adreçada al poble que parla valencià i castellà. 
 
Javier Martínez Plume indica que el que es demana és que es tinga en 
compte la necessitat de cada titulació. 
 
Abel Baselga està en contra que l’aplicació siga global i demana que es 
tinga en compte la demanda. 
 
La degana de la Facultat de Dret no està en contra de l’ús de la llengua 
sinó que vol que hi haja flexibilitat i es tinga en compte la necessitat de 
cada titulació. No es tracta de qüestions polítiques ni tampoc 
ideològiques, sinó d’introduir millores. Suggereix que es diga que és 
potestatiu i, per tant, que s’introduesca el terme “podrà”. 
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Jesús Estruch indica que aquest no és un debat polític. És un pla que no 
li agrada, ja que si en una titulació la demanda és del 10% i cal donar el 
50% de docència en valencià ¿s’ha d’imposar el 40% en valencià?. 
 
El degà de la Facultat de Ciencies Socials diu que no es parla de 
demanda. S’hi parla de consolidació de la llengua. No hi ha imposició, sinó 
avanç cap a un objectiu que ens toca i no cal anar més enllà del que diu. 
Opina que és un debat absurd. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística agraeix les felicitacions a la 
Comissió de Política Lingüística i a la subcomissió. Aquest no és un 
reglament que s’ha fet en dos dies, sinó en un any i fa més de dos 
mesos que es va traslladar als centres per al seu debat. L’objectiu és que 
comencen a desaparéixer les línies en valencià. El que seria ideal és que 
l’alumne poguera formar-se en el plurilingüisme. El 91% dels estudiants 
ja arriben a la Universitat amb domini de la llengua valenciana. Es tracta 
de donar normalitat a l’ús de la llengua i formar al professorat perquè 
s’imparta l’assignatura en la llengua que s’oferta, és a dir, garantir que la 
docència s’imparta exactament en la llengua que hi consta en el POD. La 
responsabilitat de la docència li correspon al departament i ha de tenir en 
compte la capacitació del seu professorat. Proposa, en atenció a les 
intervencions anteriors, la modificació dels articles 8 i 10. 
 
El rector indica que el mandat estatutari és clar. Agraeix el treball fet a 
les vicerectores d’Ordenació Acadèmica i Professorat i d’Estudis i Política 
Lingüística, així com a la Subcomissió elaboradora del pla, a la Comissió 
de Política Lingüística, a la Comissió de Professorat i a la Mesa 
Negociadora. Si es proposen elements de millora, poden tornar al Consell 
de Govern, però la proposta és un marc de referència necessari, encara 
que millorable. L’esperit de la comunitat universitària ha de ser de bona 
voluntat i convivència.  
 
Se sotmet a votació amb les modificacions proposades. La votació es fa 
a mà alçada i per 30 vots a favor, 7 en contra i 3 abstencions es pren 
l’acord següent: 
 

ACGUV 129/2012. “Aprovar el Pla d’increment de la 
docència en valencià, que s’adjunta com a annex.” 
Annex IV. 
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Punt 11. Aprovació, si escau, de proposta d’activitats de reconeixement 
acadèmic per participació 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 Secretaria 
General. Aclareix que no es tracta d’oferta de lliure elecció. Per això, 
encara que s’han plantejat molts cursos de gran interés i qualitat, 
l’objectiu és altre. Solament són rellevants les activitats que valoren la 
participació i, per això, hi ha informes favorables i desfavorables. 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació comenta les 
activitats del Vicerectorat. Indica que són una mena d’inici a la 
investigació. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques demana que la frontera 
d’aquestes activitats siga clara. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials planteja dubtes en algunes 
activitats, ja que  posa “màxim 1” i demana una segona convocatòria per 
novembre. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història agraeix la intervenció de 
la vicerectora. Pel que fa a la seua proposta, indica que vol recuperar la 
participació dels estudiants i la seua vinculació amb el centre. Opina que 
ha estat un error incloure l’activitat complementària i pregunta si es pot 
subsanar. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia també li planteja dubtes el 
límit entre el que s’accepta i el que no. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que tot és un procés 
d’autoaprenentatge. Prefereix tenir cautela abans d’incloure tot el que 
s’ha plantejat. Hem de tenir clar que els estudiants per fer aquestes 
activitats deixen de donar assignatures optatives i no té inconvenient en 
obrir altra convocatòria. 
 
El delegat d’Estudiants indica que el motiu de posar “màxim 1”, és 
perquè es permet fer altres activitats. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (36 vots a favor), es pren l’acord següent: 
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ACGUV 130/2012.  
“1 Aprovar les activitats de reconeixement acadèmic per 
participació universitària per al curs 2012/2013, que 
s’adjunta com a annex. 
 
2. No aprovar les activitats de reconeixement per 
participació universitària per al curs 2012/2013 pels 
motius que s’indiquen i que s’adjunten com a annex. ” 
Annex V. 

 
Punt 12. Aprovació, si escaum del Reglament de Pràctiques Externes 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 un grup amb representació de diferents centres ha 
estat treballant durant mesos i agraeix a totes les persones la seua 
col·laboració. La proposta ha estat informada favorablement per 
unanimitat per la Comissió de pràctiques externes. No és una normativa 
estricta sinó que deixa marge per als centres. L’Assessoría Jurídica ha 
fet recomanacions que ha acceptat. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia manifesta la seua 
preocupació perquè les facultats encara no s’han adonat del que suposa 
aquesta normativa, que per a les ciències de la salut és molt important. 
 
El president de la Comissió d’Estatuts indica que s’han fet recomanacions 
sobre el llenguatge sexista. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística respon que és conscient de 
la importància de les polítiques d’igualtat, però en aquest cas considera 
que el principi d’eficiència ha d’aplicar-se. Recorda que es tracta d’un 
reglament i, si es dupliquen els termes, complica enormement la seua 
interpretació. Per això, s’introdueix una clàusula general de gènere i 
sol·licita que s’aprove en aquests termes. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (33 vots a favor) es pren l’acord següent: 
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ACGUV 131/2012. “ Aprovar el Reglament de 
Pràctiques Externes de la Universitat de València, que 
s’adjunta com a annex. ” Annex VI. 

 
Punt 13. Aprovació, si escau, de les activitats puntuals del Servei 
d’Extensió Universitària de la convocatòria ordinària de maig de 2012. 
 
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 presenten 53 activitats, de les quals 51 estan informades 
favorablement i la resta és desfavorable per falta de documentació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 132/2012.  
“1. Aprovar la realització de les activitats puntuals 
d’extensió universitària, corresponents a la convocatòria 
ordinària de maig de 2012, que s’adjunta com a annex 
 
2. No aprovar les activitats puntuals d’extensió 
universitària, que s’adjunten com a annx, pel motius que 
s’hi indiquen.” Annex VII. 

 
 Punt 14. Informe sobre proposta de comissió d’elaboració del pla 
d’estudis de títol oficial 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. Afegeix que 
està dins del programa Tempus, destinat a l’ensenyament en països 
menys desenvolupats. Hi col·laboren nou universitats i tres països. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 133/2012.  
 
Vista la proposta d’expressió d’interés per elaborar 
el pla d’estudis del Màster euromediterrani en 
Neurociències i Biotecnologia. 
 
Vist que la citada proposta participa d’un projecte 
Tempus seleccionat per la Comissió Europea i que 
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en el marc de la qual es preveu implantar una 
titulació múltiple de màster. 
  
 Vista la proposta de la Facultat de Ciències de 
Biològiques i l’informe de la Comissió d’Estudis de 
Postgrau. 
 
Vist el que disposen els articles 5 i 6 del Reglament 
d’estudis oficials de postgrau per a l’elaboració de 
memòries de verificació de màster, aquest Consell 
de Govern,  

ACORDA 
 

Primer.- Aprovar la citada expressió d’interés i la 
següent composició de Comissió Elaborada del pla 
d’estudis en Neurociències i Biotecnologia (projecte 
ISIS-TEMPUS) que estarà integrada per:  
 
Dr. Francisco Olucha Bordonau (Dep Anatomia y 
Embriologia Humana) 
Dr. Fernando Martínez García (Dep de Biología 
Funcional y Antropología Física) 
Dr. Enrique Lanuza Navarro (Dep de Biología Celular) 
Dra. Soraya Vallés Martí (Dep de Fisiología) 
Dr. Julio Sanjuan Arias (Dep de Medicina) 
Dra. Esperanza González Bono (Dep Psicobiologia) 
Dª. Ana Díaz Cuevas (PAS, SCSIA, veterinària) 
Dª. Isabel Arnal Vicente (alumna Máster de 
Neurociencies) 
 
Segon.-Aprovar el conveni de cooperació per a la 
implementació del Màster euromediterrani en 
Neurociències i Biotecnologia i facultar al Sr. Rector per 
subscriure’l, d’acord amb la documentació que 
s’adjunta com a annex.” Annex VII. 

 
Punt 15. Aprovació, si escau, de Reglament de referència de règim intern 
de l’Assemblea de Representants d’Estudiants del Centre. 
 
El delegat d’Estudiants presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Ho ha 
informat la Comissió d’Estatuts i s’han acceptat els suggeriments. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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Robert Penadés agraeix el treball que ha fet el delegat d’Estudiants. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials planteja dubtes sobre les 
qüestions econòmiques, encara que votarà a favor. 
 
El delegat d’Estudiants entén la preocupació, però l’art. 175.f) dels 
Estatuts parla de les activitats culturals. 
 
El president de la Comissió d’Estatuts indica que aquest no és el típic 
reglament marc, sinó que servirà de guia perquè cadascuna de les ADR 
faça el seu reglament. Tots seran informats per la Comissió d’Estatuts i, 
posteriorment, aniran al Consell de Govern. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (32 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 134/2012. “Aprovar el Reglament de referència 
de règim intern de l’Assemblea de Representants 
d’Estudiants del Centre, que s’adjunta com a annex.” 
Annex VIII. 

 
Punt 16. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació, la vicerectora d’Estudis i 
Política Lingüística, la vicerectora de Comunicació i Relacions 
Institucionals, el vicerector de Participació i Projecció Territorial, la 
vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació presenten els 
convenis relacionats amb la seua àrea de treball, i fan referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 135/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’Associación de Jóvenes 
Empresarios de Valencia, en matèria d’informació, 
assessorament i formació de joves i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex.” Annex IX. 

 
 ACGUV 136/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic entre la Universitat de València. Estudi 
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General i l’Escola Valenciana, Federació d’Associacions 
per la llengua, per a la creació d’una unitat 
d’assessorament i recerca sobre l’educació multilingüe, 
el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex X. 
 
ACGUV 137/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc entre Florida Centre de Formació, Cooperativa 
Valenciana i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 138/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume 
I, la Universitat Miguel Hernandez d’Elx, la Universitat 
Politècnica de València, la Universitat de València. 
Estudi General i l’Institut Joan Lluís Vives, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 139/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Associació Professional de 
Criminòlegs de la Comunitat Valenciana (APCV) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 
 
ACGUV 140/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Associació Química i 
Mediambiental del sector químic de la Comunitat 
Valenciana (QUIMACOVA) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XIV. 
 
ACGUV 141/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat de Palermo (Italia) i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 142/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat Normal de Henan 
(Xina) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.”Annex XVI. 

 
ACGUV 143/2012. “Autoritzar la signatura de l’acord 
de cooperació científica i tècnica entre l’Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (UNIFAP), sectoritzat en la Secretaria 
d’Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación dels Estats Units Mexicans i la Universitat 
de València. Estudi General, el text del qual s’adjunta 
com a annex.”Annex XVII. 
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ACGUV 144/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Univeirsitat Autònoma de 
Zacatecas “Francisco García Salinas” (Mèxic) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex XVIII. 
 
ACGUV 145/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Marines 
(València) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XIX. 
 

Punt 17. Aprovació, si escau, del programa d’ajuda d’esportistes d’alt 
nivell i èlit universitaris, curs 2012/2013. 
 
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 146/2012. “Aprovar el programa d’ajuda 
d’esportistes d’alt nivell i èlit universitaris, corresponent 
al curs acadèmic 2012/2013, que  s’adjunta com a 
annex.” Anne XX. 

 
Punt 18. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte de 
llicència de resultats. 
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial presente l’assumpte en 
absència del vicerector d’Investigació i Política Científica. 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 147/2012 
"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 invenció amb títol "Ionic Host-Guest light emitting 
devices" i de la que és cotitular la Universitat de 
València en un 20%, no és necessària per a la defensa o 
millor protecció de l’interès públic. 
 
2. Aprovar la cessió dels drets que la Universitat de 
València ostenta sobre la invenció esmentada en el punt 
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anterior, de la qual són cotitulars la Universitat de 
València en un 20%, Ecole Polytéchnique Fédérale de 
Lausanne en un 20%, Universität Basel en un 20% i 
Siemens-Osram en un 40%, d'acord amb el contracte 
que s'adjunta com a annex.” Annex XXI. 

 
Punt 19. Autorització, si escau, per formar part del Patronat de la 
Fundació “Institut d’Investigació Aplicada a l’Advocacia”. 
 
La vicerectora de Relacions Institucionals i Comunicació 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 asentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 148/2012. “Autoritzar la participació de la 
Universitat de València en el Patronat de la Fundació 
“Instituto de Investigación Aplicada a la Abogacía” els 
estatuts de la qual  s’adjunten com a annex.” Annex 
XXII. 
 

Punt 20. Informe sobre modificació 2/2012 de RLT de personal 
d’administració i serveis. 
 
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.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria demana que, quan 
siga possible, es dote personal per a la biblioteca de l’ETSE. 
 
Oto Luque indica que molts departaments estan esperant la solució als 
seus problemes de personal. 
 
El gerent indica que s’ha fet l’Informe de diagnòstic de PAS i hi ha un 
termini per presentar modificacions, fins a finals de juliol. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 149/2012. “Informar favorablement sobre la 
modificació 2/2012 de relació de llocs de treball del 
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personal d’adminsitració i serveis de la Universitat de 
València, que  s’adjunta com a annex.” Annex XXIII. 

 
Punt 21. Modificacions pressupostàries. 
 
No hi ha cap proposta. 
 
Punt 22. Torn obert de paraules. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació pregunta si hi 
haurà convocatòria ordinària de sabàtics i també demana que al 
complimentar les actes es nota que algunes notes canvien, no 
intencionadament. Opina que es possible que siga cosa del programa i 
demana que es revise. 
 
Dolores Forés pregunta en el tema de les venies de centres adscrits, 
com s’elegeixen els professors que són representants dels 
departaments. Per últim pregunta si es podrien habilitar ordinadors amb 
allargadors per a les sessions del Consell de Govern. 
 
La vicerectora de Professorat contesta que la convocatòria de sabàtics 
anirà al proper Consell de Govern i es comunicarà a tots els 
departaments si els correspon substitució o no. Pel que fa a les venies, 
se sol·liciten al departament que informa i va al Consell de Govern. 
 
El rector indica que transmetrà a Gerència el tema dels ordinadors. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió, a les 
12’15 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta. 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
  
 
 
 
 


