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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 2 d’octubre de 2012, a les 9’30 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, 
Campus i Planificació: 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 i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Delegat d’Estudiants: Daniel 
González Serisola 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig 
 
Secretari Fac.  Filosofia i C. 
Educació: Vicente Manuel 
Claramonte Sanz 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona 
 
Degana Fac. Psicologia: Alicia 
Otilia Salvador Fernández-
Montejo 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
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Degà Fac. Ciències 
Matemàtiques: Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Vicedegà Fac. Dret: Rafael 
Marimón Durá 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent 
Soler i Marco 
 
Degà Fac. Ciències Socials: 
Ernest Cano Cano 
 
Representant departaments: Oto 
Luque Agues 
 
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: 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 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. Dret: Gabriel 
Salinas Lim 
 
Estudiant Fac. Filologia, 
Traducció i Comunicació: Pablo 
Gallén Ortega 
 
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: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
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(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degà Fac. Ciències Activitat 
Física i Esport: Vicent Añó Sanz 
 
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 ETSE: Javier Martínez Plume 
 
Estudiant Fac. Economia: Abel 
Baselgas Castells 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 

-------------- 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 30 de 
juliol 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 vicedegà de la Facultat de Dret i el degà de la Facultat de 
Ciències Socials per presentar modificacions, que són acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell de Govern es pren l’acord 
següent: 
 

ACGUV 193/2012. “Aprovar l’acta del Consell de 
Govern de 30 de juliol de 2012 amb les modificacions 
següents: 
 
. Afegir al llistat d’absències justificades, el degà de la 
Facultat de Magisteri. 
. A la pàg. 11 , paràgraf 7è canviar “José” per “Juan ” i 
al paràgraf 8è afegir que no se suspèn el pagament. 
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. A la pàg. 14,  la votació del 2n paràgraf va ser de 34 
vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.” 

 
Punt 2. Informe del rector 
 
El rector manifesta el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
membres següents de la comunitat universitària: 
. Adolfo Benages Martínez, catedràtic jubilat i professor emèrit de la 
Facultat de Medicina i Odontologia. 
. Rafael Ballarin Hernández, catedràtic jubilat de la Facultat de Dret 
(Departament de Dret Civil). 
. Francisco Secadas Marco, Medalla de la Universitat de València que fou 
professor d’aquesta universitat. 
 
Anuncia que la vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació 
informarà sobre les inundacions al Campus de Burjassot per les pluges. 
 
Informa sobre el nomenament com a delegat del rector per a la mobilitat 
internacional a favor d’Alfredo Rosado Muñoz, titular d’universitat del 
Departament d’Enginyeria Electrònica, que ha substituït Àngel Ortí per 
raó de la seua jubilació, i li manifesta el seu agraïment per la tasca 
portada a terme durant quatre anys. 
 
A continuació, en el capítol de felicitacions, destaca: 
 
. La Universitat ha rebut el certificat d’AENOR d’Accessibilitat Universal a 
la Biblioteca d’Educació Maria Moliner.  
 
. El professor Andrés Moya Simarro ha estat nomenat director del Centre 
Superior d’Investigació de Salut Pública (CSISP) de la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat Valenciana i ha estat guanyador del quart Premi 
Nacional de Genètica. 
 
. Rafael Carmena, catedràtic emèrit de la nostra Universitat i director 
general de la Fundació INCLIVA, ha estat nomenat professor honorari de 
la Universitat Cayetano Heredia de Lima, Perú. 
 
. El professor Fernando Sapiña ha assumit la direcció de l’Insitut de 
Ciències dels Materials. Substitueix al professor Andrés Cantarero a qui 
agraeix el treball que hi ha desenvolupat. 
 
. La síndica de greuges, Carmen Carda, ha estat nomenada presidenta 
estatal dels defensors universitaris. 
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. La professora Adela Cortina ha estat nomenada filla predilecta de la 
Ciutat per l’Ajuntament de València.  
 
El 6 de setembre es va reunir l’Assemblea General de la CRUE, i el 19 la 
Conferència de rectors. 
 
El rector cedeix la paraula la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat perquè informe sobre la reunió del 6 de setembre a Marbella. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que s’hi van 
tractar dos temes: les jubilacions anticipades i el requeriment del 
Ministeri d’Hisenda per a les convocatòries de places de professorat. 
 
Pel que fa a les jubilacions anticipades, la presidenta de la CRUE va dir 
quees va acordar que totes les universitats aturen el procés de les 
jubilacions anticipades. La Universitat de Cadis va fer una consulta 
jurídica sobre la legalitat i la resposta va ser afirmativa, la qual cosa dóna 
confiança. L’Administració n’és coneixedora i no es pot imputar res a les 
universitats. La proposta que es va fer és mantenir les jubilacions 
anticipades en les universitats que tenen el procés en marxa i presentar 
un escrit al Tribunal de Comptes i a la Fiscalia. Per tant, cal continuar 
pagant als jubilats. 
 
Sobre el requeriment del Ministeri d’Hisenda sobre les places que s’han 
convocat en el BOE en la primera convocatòria, cada universitat farà el 
que considere més oportú. S’hi va plantejar fer justificacions a partir de 
la reposició i una possible opció va ser dir que el nombre de places no 
havia augmentat. Altra opció era que si es podia augmentar un 10%, la 
plantilla quedava igual i no es complia el percentatge. En conclusió, i atès 
que els procesos de les universitats estan en diferents moments, no s’hi 
arribà a cap acord. 
 
Sobre la segona convocatòria, la majoria d’universitats pensava no traure 
places fins que no s’aclarira la qüestió i prendre decissions conjuntes pel  
2013. Afegeix que sols la Universitat Jaume I i la Universitat de València 
s’han plantejat una segona convocatòria de places.  
 
Per al futur, s’hi va acordar que la Comissió Acadèmica Sectorial de les 
Universitats Espanyoles (CASUE) elaborarà uns criteris mínims que les 
universitats puguen consensuar i una política comuna pel 2013, i s’obrirà 
una negociació amb el Ministeri sobre la necessitat de mantenir els 
concursos de promoció, atès que a les universitats l’única fòrmula per a 
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promocionar són els concursos. La CASUE es convocarà per al dia 15, a 
Barcelona, per tractar aquest assumpte, les jubilacions i els màsters 
d’excel·lència.  
A continuació, el rector informa sobre la reunió del 19 de setembre. S’hi 
va tractar sobre una proposta d’informe, per a lliurar-la al Tribunal de 
Comptes, sobre els programes de jubilació anticipada. Es va modificar 
poc i, encara que la casuística és molt diversa, cal donar-li suport. També 
s’hi va tractar sobre un projecte MOOC en linia, que se’n diu Claus d’èxit 
en Economia Digital. 
 
El mateix dia a la vesprada, es va reunir el Consell d’Universitats, i s’hi 
van presentar dos projectes d’ordre ministerial: un sobre bases 
reguladores per a impulsar la competitivitat del sistema universitari 
espanyol, que serà una nova modalitat de campus d’excel·lència i, l’altre 
és la convocatòria de menció d’excel·lència dels màsters de les 
universitats espanyoles. Els rectors van contestar ambdues ordres, 
sobretot, pel poc temps i perquè la documentació s’havia posat en un 
dropbox i hi havia errades i duplicitats. S’hi va demanar un temps 
addicional per estudiar-les. Finalment se’n va ajornar l’estudi a una 
propera reunió. 
 
D’altra banda, s’hi va manifestar la preocupació pel canvi de normativa 
sobre l’assumpte del campus d’excel·lència que és decebedor, ja que les 
universitats han treballat molt. També s’hi va parlar sobre la targeta 
sanitària europea que cobreix completament els estudiants Erasmus que 
venen al nostre país. Uns altres assumptes van ser: l’ajornament del 
nivell III de titulacions de màsters; l’exposició de la secretària d’estat 
sobre les PAU (per exemple, districte únic per a medicina); comentaris 
sobre un mòdul voluntari de emprenedoria per als màsters i fer un marc 
comú sobre les normes de permanència, però això és molt complicat.  
 
Així mateix, comunica que diumenge passat es va fer la tercera edició de 
l’Itinerari Saludable a la nostra Universitat, amb una participació molt 
satisfactòria. Els diners recollits aniran a la Casa de la Caritat. 
 
També comunica que s’ha acabat la fase del nou web per als 92 
departaments de la Universitat. Agraeix la tasca al Vicerectorat de 
Comunicació i Relacions Institucionals, als centres i als departaments. 
 
S’ha creat la Infouni, periòdic digital de la Universitat de València que 
substitueix al Nou Dise en paper, per complir el compromís ecològic de la 
nostra Universitat. 
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Informa sobre la realització de la primera edició del Summer Campus 
University en col·laboració amb FONCUOCA. 
 
S’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni de col·laboració amb diverses institucions valencianes perquè 
formen part del Consell Permanent de Qualitat de l’Ajuntament de 
València i fer el seguiment de l’aplicació de la ordenança reguladora 
d’obres d’edificació i activitats d’aquest ajuntament. 
 
. Conveni amb la Federació Valenciana d’Associacions de Persones amb 
Discapacitat Física i Orgànica de la Província de València (COMCEMFE-
VALÈNCIA), per realitzar programes i activitats de formació.  
 
. Conveni marc de col·laboració amb la Fundació privada PREVENT per a 
l’establiment de línies de treball conjuntes per millorar la qualitat de vida 
dels estudiants amb discapacitat i la seua inserció laboral. 
 
. Amb la Fundació Universitat-Empresa, diversos convenis amb diferentes 
entitats. 
 
El Col·legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana a atorgat un 
premi d’arquitectura civil a la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació. Dijous, 4 d’octubre es farà l’acte d’entrega de placa. 
 
A continuació, el rector cedeix la paraula la vicerectora de Sostenibilitat, 
Campus i Planificació perquè informe sobre les inundacions per les 
pluges. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació comunica que 
divendres passat es van produir inundacions per pluges que afectaren 
greument al Campus de Burjassot, sobretot a l’edifici de la Facultat de 
Farmàcia, l’aulari interfacultatiu i els aparcaments, on l’aigua va arribar a 
pujar 1’5 metres. S’hi ha treballat intensament tot el cap de setmana. 
Vol agrair la tasca d’extracció d’aigua a les empreses i també la 
col·laboració de la degana, de l’administrador de la Facultat de Farmàcia 
que hi va estar des de la nit del divendres, els directors dels serveis, 
Rosa Mochales, Marius Fuentes, el gerent, la vicegerenta, la directora del 
SCSIE, la veterinària del Campus i Francesc Bayarri. Diumenge a la nit es 
va traure tota l’aigua i s’estan valorant els danys. Ja s’han reprès les 
classes, però encara hi ha desperfectes que s’arreglaran al llarg de la 
setmana. 
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S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Farmàcia fa constar el seu agraïment també 
a l’equip de govern de la Universitat, Marius Fuentes, director del Servei 
de Prevenció i Medi Ambient, Rosa Mochales, cap del Servei Tècnic i de 
Manteniment i al gerent, per la seua dedicació i eficàcia en els treballs. 
Manifesta el seu desig que no es torne a repetir el que va passar el 
2001. 
   
El rector afegeix que una de les coses més preocupants era l’aulari i el 
material que contenia i l’animalari. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació felicita el 
rector pel seu discurs en l’acte d’obertura de curs, que va ser adequat i 
contundent. 
 
El rector li dóna les gràcies i manifesta satisfacció institucional, ja que va 
quedar patent el suport a la Plataforma per la Universitat Pública. Podem 
sentir-nos orgullosos per la unió i cohesió demostrada. També està 
satisfet per les persones que entraren al saló, que van ser responsables i 
deixaren que continuara l’acte. Encara que si hagueren sol·licitat l’ús de 
la paraula, se’ls haguera concedit. Manifesta l’agraïment institucional i 
personal per la forma que es plasmaren les protestes, que van ser 
respectuoses i mostren una bona imatge de la Universitat de València, 
que en aquests moments és una de les institucions més valuoses de la 
Comunitat Valenciana.  
 
Punt 3. Nomenament, si escau, de doctors honoris causa de la 
Universitat de València.  
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Les dues 
propostes tenen informe favorable de la Subcomissió de Doctorat i han 
estat esposades a informació pública durant un mes. Fa un resum dels 
seus currículums. 
 
 L’especialitat de Paul de Grauwe és la macroeconomia oberta. Ha estat 
economista del FMI i consultor del Banc de Japó, de la Reserva Federal 
dels Estats Units i del Banc Central Europeu. El 1988 va pronosticar 
l’actual crisi econòmica. Té el suport del Departament d’Estructura 
Econòmica (Economia Aplicada II) i la seua vinculació amb la Universitat 
és mitjançant la Facultat d’Economia i la Càtedra Jean Monnet. 
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Santiago Muñoz és catedràtic de dret administratiu i especialista en dret 
públic espanyol. Té el suport del departament de Dret Administratiu i 
Processal, del departament de Dret Mercantil “Manuel Broseta Pont” i de 
diversos professors. Està vinculat amb la nostra Universitat a través  de 
relacions professionals en la Facultat de Dret.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia defensa la figura del prof. De Grauwe. 
Indica que és un personatge quasi profètic amb la crisi de l’euro, que va 
dir que no es podia fer un canvi de moneda sense fer una unió monetària 
europea real. 
 
El vicedegà de la Facultat de Dret intervé per defensar Santiago Muñoz 
Machado. Indica que és una autoritat en la vertebració del dret públic, 
que va influir molt en la reforma de la Constitució Espanyola i que la seua 
col·laboració amb la Universitat de València segueix viva, ja que està en 
actiu. 
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes, amb el resultat següent: 
 
Paul de Grauwe: 40 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions.  
Santiago Muñoz Machado: 37 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions.  
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 194/2012. “Nomenar doctor honoris causa per 
la Universitat de València, al professor doctor Santiago 
Muñoz Machado.” 

 
ACGUV 195/2012. “Nomenar doctor honoris causa per 
la Universitat de València, al professor doctor Paul de 
Grauwe.” 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de canvi de dedicació de temps complet a 
temps parcial. 
 
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: 
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ACGUV 196/2012. “Aprovar la sol·licitud del professor 
Manuel Diaz Llopis, del departament del Cirurgia, de 
canvi de dedicació de temps complet a temps parcial, 6 
hores.” 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de comissions de serveis. 
 
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 197/2012. “Concedir la sol·licitud  de comissió 
de serveis de la professora Nieves Ledesma Marín, del 
departament de Didàctica i Organització Escolar de la 
Universitat de València, per a prestar els seus serveis a 
la Universitat Pública de Navarra, durant el curs 
acadèmic 2012/2013.” 

 
Punt 6. Informació i ratificació, si escau, del Consell de Govern, sobre 
l’estat de tramitació dels concursos convocats en la primera 
convocatòria de promoció.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte. 
Afegeix que hi ha 41 actes dels concursos ja resolts, dels quals s’han 
lliurat tres al BOE i ja s’han publicat i cinc s’han lliurat al BOE i al DOGV el 
28 de setembre. La resta estan en el període de deu dies per a presentar 
reclamacions, i per a onze concursos demà acaba el període i passaran a 
la signatura del rector. 
 
El rector indica que es tracta de ratificar l’acord pres en el Consell de 
Govern de 17 de juliol, per continuar amb el procés de concursos ja 
iniciats. Recorda el burofax rebut i l’escrit de resposta que es va donar el 
Rectorat. El Ministeri d’Hisenda té la data límit del 8 de novembre per a 
interposar recurs contenciosadministratiu. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 198/2012. “Ratificar l’acord 160/2012, del 
Consel de Govern de 17 de juliol al voltant de la 
convocatòria de les places de professorat publicades al 
BOE.” 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de sol·licituds de desenvolupament de la 
carrera docent del personal docent de la UVEG (segona convocatòria 
promoció curs 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 es presenta aquest assumpte en compliment d’el 
calendari de gestió aprovat i la normativa d’aquesta Universitat. Anuncia 
que es demanarà als departaments implicats els perfils i tribunals per 
portar la proposta completa de la segona convocatòria al Consell de 
Govern de novembre. Indica que hi ha 42 sol·licituds de promoció a CU i 
hi ha quatre places compromeses de la convocatòria anterior. Aplicant el 
reglament en aquesta convocatòria correspondria aprovar 32 places de 
CU més quatre de la convocatòria anterior. En total serien 36 places de 
CU. No obstant això, recorda que aquesta convocatòria ha de ser 
autoritzada per la Generalitat Valenciana i es farà la sol·licitud 
corresponent. 
 
En l’àrea d’Electrònica hi ha dues sol·licituds i correspon assignar-ne 
una, l’altra quedaria pendent per a la propera convocatòria. Demana que 
la Universitat quede eximida d’incloure-la en la convocatòria de gener. 
 
També hi ha deu places de col·laborador doctor i una d’ajudant doctor 
que sol·liciten la promoció a TU. 
 
El cost econòmic d’aquesta promoció és de 280.787 euros, però sols hi 
ha disponible 198.000 euros. Per tant, s’hauria de fer una modificació 
pressupostària per poder fer front a aquesta necessitat. La Comissió de 
Professorat informà favorablement que es ferà en l’exercici econòmic de 
2012. Demana l’aprovació de les promocions sol·licitades.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria planteja el cas 
d’Electrònica. Indica que d’una CU vacant ja s’ha fet el concurs i l’ha 
guanyada una de les persones promocionables; però si no ix l’altra plaça, 
l’altra persona quedaria sense promocionar. A més, planteja el cas, que ja 
va comentar en el Consell de Govern anterior, d’una professora 
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acreditada que, per un retard del correu no va entrar en aquesta 
promoció, i això li sembla injust. Demana la promoció per a les dues. 
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que, encara que en la Comissió 
de Professorat va votar a favor, se sent en l’obligació moral d’intervenir. 
Se suma als moments que vivim d’excepcionalitat i s’adhereix a la 
proposta del director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, ja que a 
la Facultat d’Economia hi ha quatre casos semblants. Opina que 
s’acosten moments tenebrosos per a la funció pública i cal ser 
conscients de la situació. Demana que s’afegisca la quantitat necessària 
per poder incloure aquestes promocions, ja que, per al professorat els 
concursos són l’única via de promoció. 
 
Gonzalo Montiel felicita l’equip de govern per l’opció adoptada. Fa una 
reflexió en el sentit que la cojuntura social no és la mateixa que quan es 
va aprovar el model de promoció, i proposa que es revise. 
 
El president de la Junta de PDI coincideix amb el degà de la Facultat 
d’Economia en l’exposició de motius, però les seues conclusions són 
diferents. Opina que la resposta a les situacions excepcionals ha de ser 
equilibrada i hem de tenir molta cura a estirar el pressupost. Recorda la 
dura negociació sobre la reducció de l’impacte dels retalls en les 
persones. Hem de fer polítiques equilibrades. 
 
Dulce Contreras dóna el seu suport a les intervencions del degà 
d’Economia i del director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. No 
està d’acord en algunes afirmacions del president de la Junta de PDI, ja 
que en situacions de tanta incertesa és díficil demanar esforços al 
professorat i explicar els motius pels quals la Universitat no vol 
flexibilitzar. Li sembla una falta de flexibilitat i de sentit comú, sobretot 
quan no és imputable als interessats. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que la discussió és la 
mateixa que la de juliol, però més desagradable, perquè ara sabem els 
noms i els cognoms de les persones. Realment no hi ha hagut cap canvi. 
Opina que cal replantejar la política de personal i que estem mesclant 
dues coses: les dates i la normativa. Si es flexibilitza, es poden crear 
greuges comparatius i s’haurien de revisar altres casos. 
 
José Landete opina que hi ha dos supòsits diferents. La inseguretat 
l’arroseguem fa temps i hem optat per seguir amb la nostra normativa 
interna. Una altra cosa són les dates desprès d’acabats els terminis. 
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Opina que si són imputables a l’ANECA, es pot justificar i no hi ha 
problema. 
 
El degà de la Facultat d’Economia aplaudeix l’equip de govern per l’esforç 
en la política de personal, però discrepa d’algunes coses que s’han dit. 
Opina que la carrera professional és al llarg de tota la vida professional i 
en el cas del PDI, ha d’estar fonamentada en els mèrits. La crisi vé de 
lluny, però va empitjorant poc a poc. No demana refer tota la normativa, 
sinó flexibilitzar-la en situacions excepcionals. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació no està 
d’acord amb la possible solució. La situació és extraordinària però la 
força ens la dóna el compliment de la normativa. Si ens la saltem, aixó 
ens perjudicaria, ja que causaria greuges comparatius amb les 
promocions futures. Entèn la situació, però és partidari de no alterar la 
normativa. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat contesta sobre la 
càtedra d’Electrònica, que no se lleva la promoció de ningú, sinó que 
s’avança. Pel que fa a l’altre assumpte, cal distingir entre el sentiment i 
bons desitgos i l’escenari i el marc legal que tenim. Opina que cal complir 
el reglament. 
 
En conclusió, tenint en compte la nostra voluntat i la trajectòria, el més 
raonable és ratificar l’informe favorable de la Comissió de Professorat. 
Proposa aprovar les promocions dins de l’aplicació del nostre Reglament.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 199/2012.  
“1. Aprovar les sol·licituds de desenvolupament de la 
carrera docent del personal de la Universitat de 
València. Estudi General, corresponent a la segona 
convocatòria de promoció 2012, que s’adjunten com 
annex, incloent-hi la sol·licitud de la professora 
Inmaculada Montoya Castilla en l’apartat de promoció 
de contractat doctor a titular d’universitat. 
 
2 Informar desfavorablement les sol·licituds de José 
Manuel Pastor Monsalvez, Daniel Aurelio Tirado 
Fabregat, Constantino José García Martín i Mª Carmen 
Gabaldón García, per no trobar-se acreditats dins del 
termini establert. 
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3. En l’àrea d’Electrònica la Universitat de València 
queda eximida de dotar la plaça en la convocatòria de 
gener de 2013. ” Annex I. 

 
El president de la Junta de PDI pregunta com es finançarà la part del 
pressupost que falta. Opina que és una qüestió tècnica i d’oportunitat 
pressupostària.  
 
El gerent intervé sobre la conveniència de trametre una modificació 
pressupostària des del punt de vista tècnic. Recomana fer-la en el 
pressupost del 2013, ja que no li sembla adequat habilitar un crèdit 
enguany que no s’executarà fins al 2013. Proposa que es faça un 
manament a l’equip de govern per habilitar el 2013, la quantitat que 
falta (80.000 euros), i políticament també és el més escaient. A més a 
més, el Consell Social pot tenir reticències i les previsions de despesa 
que tenim per al 2013 són positives. 
 
El rector recorda que no podem perdre de vista la situació 
pressupostària ni el marc normatiu. 
 
Punt 8. Autorització, si escau, per a la contractació de professor emèrit 
per donar docència en llicenciatura. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Es tracta d’una sol·licitud del Departament de Bioquímica i 
Biologia Cel·lular per a impartir enguany docència d’una assignatura en 
extinció, de cinquè curs de la llicenciatura de Bioquímica. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Medicina i Odontologia indica que no se 
sol·licita la contractació com a professor emèrit, perquè ja ho és, sinó 
l’autorització per donar la docència.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 200/2012. “Autoritzar que el professor emèrit 
Luis Franco Vera impartisca l’assignatura Metabolisme i 
regulació del 5è curs de la Llicenciatura de Bioquímica, 
durant el curs acadèmic 2012/2013.” 

 
 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 2 D’OCTUBRE DE 2012 
 

-15- 

Punt 9. Concessió, si escau, de venia docendi a professorat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’oobre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia es mostra cautelós amb el tema del 
silenci administratiu i demana que es revise la part de la normativa que hi 
fa referència. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 201/2012. “Concedir venia docendi als 
professors i professores que tot seguit s’esmenten per 
impartir docència en els centres adscrits següents, 
durant el curs acadèmic 2012/2013: 
 

Professor/a Centre  Docència 
Carlos Martí, Camí Florida Universitària . Complementos para 

la Formación 
disciplinar de la 
Especialidad FOL 
. Aprendizaje y 
Enseñanza de las 
Materias de 
Especilidad FOL. 

Cerro Collazos, Maria 
Antonia 

Ntra. Sra. Sagrado 
Corazón 

Salut Pública 

Gómez Corral, Maria 
Teresa 

Ntra. Sra. Sagrado 
Corazón 

Infermeria i 
Psiquiatria 

Martín Baena, David Escola Infermeria La 
Fe 

Introoducció a la 
investigació en la 
disciplina infermera 

Romo Gimeno, Esther Florida Universitària . Complementos para 
la Formación  
disciplinar de la 
Especialidad 
Economia 
. Aprendizaje y 
Enseñanza de las 
Materias de 
Especilidad 
Economia.” 
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Punt 10. Designació, si escau, membre de la Comissió de Recursos de 
professorat contractat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte. 
Proposa Remedios Roqueta Buj, CU de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social per a substituir el professor José Maria Goerlich, que ha causat 
baixa com a membre de la Comissió i al que agraeix la tasca que hi ha 
realitzat. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 

ACGUV 202/2012. “Designar Remedios Roqueta Buj, 
catedràtica d’universitat de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social, com a membre de la Comissió de 
Recursos de professorat contractat.” 
 

Punt 11. Nomenament, si escau, de Comissions Elaboradores de Plans 
d’Estudi de programes de doctorat. 
 
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 203/2012. “Aprovar les Comissions 
Elaboradores de Plans d’Estudi de programes de 
doctorat que s’adjunten com a annex.” Annex II. 

 
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. 
 

ACGUV 204/2012. “Aprovar la realització de les 
activitats puntuals d’extensió universitària que 
s’adjunten com a annex.” Annex III. 
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Punt 13. Modificació, si escau, dels sistemes selectius d’accés al grup C 
d’administració ogeneral tant de promoció interna com de torn lliure. 
 
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 205/2012. “Modificar l’acord del Consell de 
Govern 261/2005, de 25 d’octubre que regula els 
sistemes selectius d’accés al grup C d’administració 
general i canviar la redacció del paràgraf de l’exercici 
pràctic de les dues proves, tant de promoció interna com 
de torn lliure, en el sentit següent: 
 
On diu:  
“Consistirà en la resolució de dos exercicis pràctics 
d’informàtica, a elegir entre 3 que prposarà el tribunal 
referits a Office 2003 (base de dades Acces, full de càlcul 
Excel i tractatment de textos Word) i en relació a les 
funcions i competències de l’escala administrativa (…)” 
 
Ha de dir: 
“Consistirà en la resolució de dos exercicis pràctics 
d’infomàtica, a elegir entre 3 que proposarà el tribunal 
referits al paquet informàtic Office (base de dades 
Accés, full de càlcul Excel, i tractament de textos Word) 
i en relació a les funcions i competències de l’escala 
administrativa (…) La versió del qual s’establirà en la 
pròpia convocatòria, i serà anunciada amb antelació en 
la pàgina web del servei de Recursos Humans (PAS).” 

 
Punt 14, Informe, si escau, sobre nomenament del director del Col·legi 
Major La Alameda.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació presenta 
l’assumpte. Indica que, segons l’art. 67 dels Estatuts, el nomenament de 
director serà a proposta del Col·legi, oït el Consell de Govern. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials pregunta què significa que un 
col·legi major siga adscrit a la Universitat. Abans aquest col·legi tenia 
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un ideari que no concordava amb la nostra Universitat i no sap si ha 
canviat. 
 
El  degà de la Facultat d’Economia opina que seria recomanable fer una 
reflexió. 
 
El rector indica que es tracta d’un acte reglat i no tenim marge de 
maniobra, però proposa l’ajornament de l’assumpte a un proper Consell 
de Govern.  
 
Punt 15. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals, 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.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 206/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre CESIDA (Coordinadora 
Estatal d’Entitats VIH) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex IV. 
 
ACGUV 207/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració entre CESIDA (Coordinadora 
Estatal d’Entitats VIH) i la Clínica Jurídica de la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”Annex V. 
 
ACGUV 208/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Fundació Sistemes Genòmics i 
la Universitat de València. Estudi General,  per a la 
creació de la Càtedra de Sistemes Genòmics, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex VI. 
 
ACGUV 209/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de València, la 
Facultat de Fisioteràpia i la Universitat de València. 
Estudi General,  per al foment de la salut en la 
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utilització d’elements biosaludables situats en espais 
enjardinats de la ciutat de València, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VII. 
 
ACGUV 210/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat Mustafa Kemal 
(Turquia) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 
 
ACGUV 211/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat Sant Gadge Baba 
Amravaty (India) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
IX. 

 
ACGUV 212/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament d’Aras de los Olmos 
i la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 
 
ACGUV 213/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Carlet i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 214/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Chelva i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 215/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 
 
ACGUV 216/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Puçol i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 
 

Punt 16. Aprovació, si escau, del contracte de llicència d’ús de 
programari. 
 
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.  
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Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 217/2012.  
"1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que el dret 
del resultat amb títol "Software 2D_CUT" i del que és 
titular la Universitat de València en un 100%, no és 
necessari per a la defensa o millor protecció de l’interès 
públic. 
2. Aprovar la llicència d’ús sobre el resultat esmentat en 
el punt anterior, del qual es titular la Universitat de 
València en un 100%.” 

 
Punt 17. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte de 
llicència 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. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 218/2012.  
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 P200802145, amb 
títol "Planta con resistencia a estrés por bajas 
temperaturas y método de producción de la misma", 
sol·licitada el 11 de juliol de 2008 a l’Oficina Espanyola 
de Patents i Marques, i de la qual és cotitular la 
Universitat de València en un 7%, 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 
7% i la Universitat de Barcelona en un 93%, d'acord 
amb el contracte que s'adjunta com annex”. Annex XV. 

 
Punt 18. Modificacions pressupostàries.  
 
No hi ha cap proposta.  
 
Punt 19. Torn obert de paraules. 
 
El degà de la Facultat d’Economia manifesta la seua sorpresa per les 
declaracions a la premsa de la Consellera d’Educació en un acte de la 
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Universitat Catòlica, sobre la política social i els aturats de llarga duració, 
en què lloa l’ajuda als desocupats i diu que sort que està l’Esglèsia al 
servei dels necessitats. 
 
D’altra banda, planteja un problema ja tradicional, al Campus dels 
Tarongers: el perill tan gran d’accidents mortals en la ronda nord. 
 
Finalment, indica que el gran solar que hi ha entre l’Avinguda de 
Catalunya i la Facultat de Magisteri s’utilitza com a aparcament i sols té 
una entrada, amb la qual cosa cal mès d’una hora per entrar-hi o eixir-ne. 
Demana alguna mesura o permís de l’ajuntament que puga solucionar el 
problema. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques planteja que els alumnes 
que acaben la llicenciatura el proper any coincidiran amb els alumnes que 
acaben el grau i, com que s’ha reduït el nombre de beques de 
col·laboració, hi ha molt bons expedients que no poden accedir a 
aquestes beques i es poden crear situacions de greuge. 
 
La vicerectora de Postgrau comenta les dades de matrícula de màster 
d’enguany. Diu que en aquests moments hi ha 3.646 estudiants 
matriculats, dels quals 2.454 són de primera matrícula. Amb les 
adaptacions de plans, podem arribar als quatre mil estudiants. L’any 
passat hi havia 4.900 estudiants.  
 
Aproximadament vint màsters tindran l’opció de concórrer a la 
convocatòria d’excel·lència, però també hi ha màsters amb una 
matrícula inferior a deu estudiants, encara que alguns s’impartiran per 
ser interuniversitaris. Dels vint, sis són noves propostes. Indica que són 
xifres preocupants i recomana l’ajornament dels màsters amb quatre 
alumnes. 
 
I com que no hi ha més afers que tractar, es clou la sessió a les 12’45 
hores, de la qual cosa com a secretària general estenc aquesta acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez 

 
 
 
 

 
 


