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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 30 d’octubre de 2012, a les 9’25 hores, a 
la Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban 
Morcillo Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a 
continuació, queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de 
la Universitat de València. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta 
Mestre Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: Isabel Vázquez 
Navarro 
 
Vicerectora de Comunicació i 
Relacions Institucionals: Silvia 
Barona Vilar.  
 
Vicerectora de Relacions 
Internacionals i Cooperació: Olga 
Gil Medrano 
 
Vicerectora de Sostenibilitat, 
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 del rector per a 
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. 
 
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 
 
Degana 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: 
Miguel Angel García Calavia 
 
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. Economia: Abel 
Baselgas Castells 
 
Estudiant Fac. Economia: Robert 
Penadés Mayor 
 
PAS EU Infermeria: Miquel Coll 
Huerta 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 
PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig 
 
PAS Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
Representant Consell Social: 
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 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
 

Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
 
Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS:  M.Luisa 
Manzano Hernández. 
 
President Comité d’Empresa: 
Ricardo Campos Fernández 
 
Absències justificades: 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 2 
d’octubre 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. 
 
Intervé el degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i Esport per 
fer-ne una modificació que és acceptada.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 219/2012. “Aprovar l’acta de la sessió del 
Consell de Govern de 2 d’octubre de 2012, amb la 
modificació següent: 
. Incloure al llistat d’assistents al degà de la Facultat de 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport: Vicent Añó 
Sanz.” 
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Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
. Carmen Oliver, funcionària jubilada d’aquesta Universitat.  
. Ana Villar López, professora del Departament de Direcció d’Empreses 
“Juan José Renau Piqueras”. 
 
A continuació, informa que el 24 d’octubre de 2012 es va reunir la 
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i, després 
el Consell d’Universitats. En l’Assemblea de Rectors es va parlar 
especialment de les jubilacions anticipades i que 33 universitats han 
mantingut els seus programes de jubilacions. S’han coordinat les quatre 
universitats públiques valencianes i s’ha encarregat al professor J.Luis 
Martínez Morales l’atenció jurídica per a les quatre universitats i la 
defensa davant el Tribunal de Comptes. 
 
També s’hi va parlar de les convocatòries de places de professorat. En 
aquest sentit, alguns rectors van fer una intervenció molt sentida, ja que 
estem sotmesos a amenaça. Estem a l’expectativa de la presentació dels 
recursos i en contacte amb el Tribunal Superior de Justícia. Opina que 
aquest assumpte hauria de tenir una solució no sols política. 
 
En el Consell d’Universitats el tema estrella va ser la LOMQE (Llei 
orgànica de millora de la qualitat educativa). S’ha fet un estudi que es 
traslladarà a la CRUE. El 90% de les intervencions se centraren al voltant 
dels efectes pràctics arran de la desaparició de les PAU, ja que es 
plantegen molts dubtes. Indica que moltes universitats han anunciat que 
faran proves específiques encara que no són obligatòries, i també hi ha 
dubtes sobre la situació de la formació professional. El ministre va dir 
que era conscient dels problemes pràctics que es poden ocasionar i que 
continuaran treballant, però tot i així el procés continua avançant. Els 
rectors van eixir preocupats per l’escenari futur. 
 
El 29 d’octubre es va reunir la Comissió d’Assumptes Econòmics i el ple 
del Consell Social en què es tractaren els temes que el Consell de Govern 
els havia traslladat. 
 
En el capítol de felicitacions, el rector destaca les següents: 
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. Agustín Escardino Benlloch (catedràtic jubilat), que ha rebut l’Alta 
Distinció de la Generalitat Valenciana i la Gran Creu de l’Orde Jaume I i el 
Mèrit Científic ha correspost a Rafael Carmena, catedràtic emèrit. 
 
. Guillermo Palao Moreno, catedràtic del Departament de Dret 
Internacional  “Adolfo Miaja” i delegat del rector per a la Cooperació, i 
Aniceto Masferrer, que han estat nomenats membres del Comité 
Valencià per als Assumptes Europeus. 
 
. Ana Márquez Aliaga, professora de Paleontologia, del Departament de 
Geologia (Facultat de Ciències Biològiques), que ha estat elegida 
presidenta de la Societat Espanyola de Paleontologia (SEP). 
 
. Mª José Estrela, professora titular del Departament de Geografia 
(Facultat de Geografia i Història), que ha estat elegida presidenta de 
l’Associació Espanyola de Climatologia. 
 
. Pere Pérez Millán, investigador de l’Institut de Ciències dels Materials i 
Guillermo Villanueva, professor de la Universitat Politècnica de València, 
que han resultat guanyadors del VI Certamen València Idea 2012, en la 
categoria de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), organitzat 
per l’Ajuntament de València i patrocinat per Gas Natural Fenosa i 
InnDEA. 
 
. La Societat Ibèrica de Biomecànica i Biomaterials (SIBB) ha concedit el 
premi “Antonio Viladot” al professor José Campos Granell com a 
reconeixement a la seua trajectòria professional i científica en l’àmbit de 
la Biomecànica. 
 
. La Dra. Petra María Pérez Alonso-Geta, ha ingressat com a acadèmica 
en la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques de Madrid. És la 
primera especialista en educació que s’hi incorpora. 
 
. També s’ha rebut homenatge, mitjançant la Càtedra de Divulgació, a la 
biològa Lynn Margulis, doctora Honoris Causa per la Universitat de 
València,  en el primer aniversari de la seua mort. 
 
El 16 d’octubre es va inaugurar el curs acadèmic a Ontinyent amb la 
conferència “Democràcia i Ciutadania: la universitat pública” del 
professor Javier de Lucas, catedràtic de Filosofia del Dret de la Facultat 
de Dret. 
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El 4 d’octubre es va col·locar a la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació una placa lliurada pel Col·legi d’Arquitectes. 
 
El rector comunica que Mariló Beltrán Ros és la nova presidenta de la 
Junta de PAS. Agraeix M. Luisa Manzano la tasca desenvolupada fins ara  
en aquest òrgan. 
 
La Universitat ha ret homenatge, en el desè aniversari de la seua mort, a 
Alfons Cucó, un dels fundadors del Partit Socialista Valencià, que va 
destacar per la seua recerca, divulgació i compromís polític. La 
Universitat ha fet actes diversos durant tres dies. 
 
S’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni de col·laboració amb l’Associació de Venedors del Mercat 
Central de València, per a desenvolupar projectes i investigacions 
conjuntes. 
 
. Amb la Fundació Universitat-Empresa de València, dins del programa de 
cooperació educativa, diversos convenis amb diferents entitats. 
 
El rector cedeix la paraula la secretària general i la vicerectora 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat perquè informen. 
 
La secretària general informa sobre la situació en què es troba la reforma 
d’Estatuts. El dictamen del Consell Jurídic Consultiu de juliol és conforme 
amb l’ordenament jurídic, sempre que s’atengen les observacions que 
s’hi fan. La Universitat ha de pronunciar-s’hi i l’Assessoria Jurídica ha 
recomanat que siga el Claustre el que s’hi pronuncie de nou. Per això, es 
demanarà a la Comissió d’Estatuts que en faça un informe que se 
sotmetrà al Claustre i, després, a la Conselleria d’Educació. S’han fet 
quatre grups d’observacions, que són les mateixes que s’han fet a les 
universitats Politècnica de València, Jaume I i la d’Alacant: 

- Al PIF 
- Al personal contractat, al programa d’incorporacions de doctors. 
- La representació de professorat doctor assistencial. 
- Observacions relacionades amb algunes matèries de desplegament 

reglamentari en matèria de concursos i procediment de selecció de 
PDI. 

 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa sobre la 
proposta de constitució d’un grup de treball per a tractar alguns 
assumptes relacionats amb ordenació acadèmica  i professorat. Aquest 
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grup de treball està format per: Jesús Albert, Rosendo Pou i José Manuel 
Almerich. En representació del campus de Burjassot: el degà de la 
Facultat de Ciències Matemàtiques, Esteban Sanchis (ETSE) i la degana 
de la Facultat de Farmàcia. En representació del campus de Blasco 
Ibañez: la degana de la Facultat de Psicologia, el degà de la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació i, en representació del campus dels 
Tarongers: Ximo Aldás (Fac. Economia), la degana de la Facultat 
d’Economia i el degà de la Facultat de Ciències Socials. Treballaran amb 
la cap del Servei de PDI i la cap de la Secció de PDI i abordaran temes, 
com ara els departaments no estatutaris, àrees afins, la plantilla i el 
reconeixement integral del professorat. Començaran a treballar a partir 
del dia 7 de novembre i en la primera reunió es farà un calendari de 
treball i es fixaran els objectius. Agraeix l’oferiment i acceptació de tots 
els membres i indica que les conclusions també aniran a la Comissió de 
Professorat. En assumptes més específics, podran intervenir altres 
membres de la comunitat universitària per aportar-hi informació 
addicional.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia dóna suport a la lectura que ha fet el 
rector dels problemes que pot produir la LOMQE i n’afegeix un altre: 
s’estan eliminant assignatures que són fonamentals. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria intervé en el mateix 
sentit. En la proposta per a Educació Secundària i Batxillerat s’ha reduït 
molt la tecnologia i indica que s’han reunit per manifestar la seua 
preocupació. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educación afegeix que 
també ha desaparegut l’assignatura d’Ètica. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri opina que es maquillen les dades i es 
desvien les dades relacionades amb el fracàs escolar de l’ESO. Aquest 
assumpte li preocupa i demana que la Universitat manifeste la 
preocupació per la qualitat de l’educació. Opina que hauria d’haver-hi una 
llei d’educació consensuada i duradera. 
 
El rector contesta que el ministre Gabilondo ja ho va intentar i no ho va 
aconseguir. La CRUE tornarà a tractar aquest assumpte, però no pot 
anticipar si això serà efectiu. Tampoc no hi ha un calendari d’aplicació. 
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Punt 3. Informe de Gerència sobre la situació econòmica i financera de la 
Universitat de València, al 30 de setembre de 2012. 
 
El gerent lliura un informe als membres del Consell que s’adjunta com a 
Annex I a aquesta acta i que explica pormenoritzadament. Assenyala 
que la situació és, almenys, delicada i que el que es pretén és donar 
informació i compartir la incertesa que hi ha. Al principi d’any no 
coneixiem tres qüestions: la suspensió de la paga de Nadal als 
funcionaris, els tipus impositius alts i la pujada de taxes universitàries. 
D’altra part, les estimacions d’una major recaudació, no s’han complit. 
 
No vol ser alarmista, però opina que el primer trimestre de l’any que ve 
pot ser especialment dur, ja que si la Generalitat no transfereix la 
mensualitat de desembre, tindrem problemes de tresoreria i es confirma 
així la tendència negativa de la situació de tresoreria. 
 
Pel que fa al deute de Conselleria de Sanitat, ens deu 4’3 milions d’euros 
a 30 de setembre i s’han pagat guàrdies i productivitat. Els deutes del 
Ministeri d’Hisenda són de poca transcendència, però tenim problemes 
per renovar les pòlisses de tresoreria. A tot açò, s’afegeix que no és 
possible sol·licitar més línies de crèdit, ja que no és sostenible per a la 
institució. 
 
Fins ara els ajusts en la Universitat no han estat dolents, però el 
pressupost del 2013 ens constreny molt i, si la consignació 
pressupostària creua la línia roja, el pressupost serà dolent. 
 
El rector agraeix el treball que s’ha fet i indica que el compromís és 
mantenir informada la comunitat universitària sobre la situació 
econòmica de la Universitat.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educación agraeix el 
gerent l’informe exhautiu presentat i pregunta si es pot difondre als 
centres.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació també felicita 
el gerent, però opina que té un efecte anestèsic i haguera preferit 
conéixer-lo al final de la sessió.  
 
El degà de la Facultat d’Economia manifesta la seua preocupació per les 
despeses financeres i li agradaria saber els termes absoluts i relatius. 
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El gerent contesta que la previsió són 3,15 milions, el que suposa un 1% 
del pressupost. 
 
Robert Penades indica que la situació és insostenible. És el cinquè any 
consecutiu que anem enrrere. En el 2013 la previsió és que augmenten 
les taxes. La preocupació del rector i dels estudiants és la mateixa i 
sempre han aconsellat seguir el camí de la lluita pacífica, però s’ha 
demostrat que així no s’avança res. Per tant, considera que el rector s’ha 
equivocat en elegir aquest camí i demana que ho reconsidere. 
 
El president de la Junta de PDI agraeix la qualitat d’aquest informe. Li 
preocupa la situació i opina que alguna cosa s’haurà de fer, com 
convocar un consell extraordinari, ja que el projecte de pressupostos 
generals de l’estat ja s’ha aprovat. 
 
Mª Luisa Manzano reitera la seua proposta al Consell de Govern de juliol i 
pregunta si seria possible algun tipus d’ajornament del pagament de la 
matrícula per als estudiants que demanen beca, que són els que més 
problemes econòmics tenen, perquè no hagen de renunciar a la matrícula 
per no poder pagar-la. 
 
El gerent indica, respecte de l’efecte anestèsic, que es referia a 
l’anestesia social; és una crida d’atenció respecte del primer trimestre de 
l’any 2013, ja que el problema més greu, pot ser al gener.  
 
Contesta a Robert Penades que de la informació que s’ha facilitat, no es 
desprèn que vagen a pujar, però no es pot saber amb seguretat. 
 
Sobre les despeses financeres, s’han reclamat a la Generalitat, però no hi 
ha hagut cap resposta. 
 
Pel que fa a la divulgació de l’informe, opina que és una informació 
pública que es pot difondre dins de la Universitat. 
 
El rector està d’acord amb la distribució de la informació i proposa que 
també es facen reunions amb els equips deganals i els sindicats per 
donar la informació. Afegeix que la nostra situació no és exclusiva de la 
nostra universitat, sinó que la compartim amb la Universitat Politècnica 
de València i la Universitat d’Alacant, ja que les altres dues (la 
Universitat Jaume I i la Universitat Miguel Hernández) tenen una situació 
lleugerament millor. A més, en el decret Wert (RD 14/2012) hi ha una 
previsió per a intervenir les universitats, si escau. 
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D’altra banda, assenyala que la seua actitud és el sumatori de les 
actituds del Consell de Govern i de la Universitat i indica que té una 
responsabilitat. Les actituds poden ser més radicals, més cauteloses o 
de major recorregut. Parlem d’un procés a mig i llarg termini i haurem de 
lluitar durant alguns anys perquè la crisi ha golpejat molt fort. No podem 
trivialitzar la situació, ja que aquests moments són els pitjors des de 
l’inici de la democràcia.  
 
Opina que tenim molt de treball per davant i cal mantenir la serenitat i la 
coherència universitàries i prendre decisions dosificades. Cal ser prudents 
i, per descomptat, continuar fent pressió. Defensarem, lluitarem, 
administrarem i treballarem cada dia, però sense deixar d’estar damunt 
de les persones que tenen responsabilitats en el govern de la comunitat 
autònoma. 
 
Punt 4. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica, la vicerectora de 
Relacions Internacionals i Cooperació i el vicerector de Participació i 
Projecció Territorial presenten els convenis corresponents a la seua àrea 
de treball. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 220/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de cooperació científica entre l’Institut Max 
Planck de Dret Penal Estranger i Internacional i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex II. 

 
ACGUV 221/2012. “Autoritzar la signatura de l’acord 
marc de col·laboració entre Bull España, S.A. la 
Fundació de la Comunitat Valenciana Centre 
d’investigació Príncep Felipe, la Universitat Jaume I, la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex.”Annex III. 
 
ACGUV 222/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de cooperació entre la Universitat de Múrcia i la 
Universitat de València. Estudi General, pel qual 
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s’estableix un marc de regulació per a la Unitat Mixta 
Gio-Civium,  nomenada “Laboratorio Interuniversitario 
de investigació en visión y optometría”, el text del qual 
s’adjunta com a annex. Annex IV. 
 
ACGUV 223/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (Perú) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
V. 
 
ACGUV 224/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat de Missouri (Estats 
Units) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex VI. 
 
ACGUV 225/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Tuéjar 
(València) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex VII. 
 
ACGUV 226/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament d’Utiel 
(València) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 
 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de Criteris per a l’elaboració de l’oferta 
oficial dels ensenyaments de primer i segon cicle, grau i màster del curs 
acadèmic 2013/2014. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Indica que la Comissió de Professorat i la  Comissió de Postgrau 
han informat favorablement la proposta i explica les novetats respecte 
dels criteris de l’any passat. Són uns criteris conservadors. 
 
La Comissión Executiva de la CASUE es va reunir fa tres setmanes i en 
diferents comunitats autònomes coincidien que per a implantar nous 
màsters calien 20 alumnes. 
 
Indica que s’inclou una disposició final i, per a complir-la, es treballa en 
una preOCA que es lliurarà als centres, després de l’ajust a la matrícula. 
En els centres on hi haja incidències, es faran reunions perquè la preOCA 
quede el més ajustada possible. 
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S’obre un torn d’intervencions.  
 
Robert Penades manifesta la seua preocupació per l’apartat 5.3.2 que 
diu que sempre que d’una assignatura s’oferte més d’un grup en llengua 
no estrangera, almenys un ha de ser en valencià. Opina que haurien 
d’haver tres grups en valencià. Anuncia que el BEA s’abstindrà en la 
votació perquè entèn que hi ha un problema amb el postgrau, ja que no 
hi ha increment de docència en valencià, però hi ha una quantitat molt 
gran d’estudiants valencianoparlants, encara que hi haja 380 estudiants 
de Llatinoamèrica. 
 
El degà de la Facultat d’Economia felicita pel treball que s’ha presentat i 
presenta una esmena al punt 6.1.A.3:  “En els màsters implantats 
prèviament al curs acadèmic 2012/2013……….se’ls exigirà el mateix, 
tenint en compte la matrícula del 2013/2014.” 
 
El president de la Junta de PDI indica que hi ha una sèrie de qüestions 
insostenibles pel que fa a la càrrega docent i demana una reflexió sobre 
aquest assumpte. També en el punt 5.3, de docència en valencià, es 
recullen uns objectius que, opina, poden quedar en desitjos només. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que 
l’apartat de docència en valencià s’hauria de corregir d’acord amb les 
intervencions de Robert Penades i del president de la Junta de PDI. 
D’altra banda, indica que en els criteris de l’any passat hi havia un 
període de carència per als màsters implantats l’any anterior i ara ha 
desaparegut. Opina que s’hauria de mantenir i saber a quants màsters 
pot afectar. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri fa una reflexió sobre la disposició final 
i que es poden produir canvis en la llengua, encara que no afecten a la 
distribució. 
 
Oto Luque demana que, si cal suprimir grups, se’n faça amb previsiò i, si 
es possible, abans de l’inici del curs. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat és conscient dels 
problemes de gestió per a arribar al percentatge del 28% global en el 
tema del valencià, però opina que treballant es pot aconseguir i, per 
tant, poder avançar i donar flexibilitat als centres. Indica que la redacció 
que apareix al text, l’ha facilitada el Servei de Política Lingüística. Pel que 
fa als màsters, parlar d’almenys, deu estudiants, tenint en compte 
l’escenari plantejat pel gerent en el seu informe, no s’ha incorporat a la 
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proposta, però estem en procès de fer-ho. Repecte de la demanda, la 
universitat no pot fer una oferta que incloga tota la demanda que hi ha. 
Finalment, pel que fa a la supressió de grups, el Vicerectorat d’Estudis i 
Política Lingüística i el d’Ordenació Acadèmica i Professorat treballen 
junts per fer-ne els ajusts necessaris, però el fet d’atendre les 
sol·licituds de canvis de grup dificulta aquest assumpte. 
 
D’altra banda, respecte dels criteris de la càrrega docent i dels treballs 
de fi de màster, indica que dins l’escenari pressupostat que tenim, hem 
de treballar en el reconeixement integral del professorat, en el seu treball 
presencial i, per això, el grup de treball que s’ha creat té molta feina a 
fer, i ha de dissenyar l’escenari cap al qual volem anar perquè tot el que 
fa el PDI siga reflectit d’alguna manera. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que s’ha eliminat 
“almenys ¼ ha de ser en valencià” perquè el que es pretèn és arribar al 
multilingüisme de forma natural i el tema dels grups és un entrebanc per 
a assolir aquest objectiu. També es treballa per obtenir les dades de 
capacitació docent. 
 
La vicerectora de Postgrau intervé respecte del punt 6.1.A.3. Indica que 
un màster que s’implanta per primera vegada, és una titulació que la 
Universitat imparteix i ha de tenir una demanda màxima, però tenint en 
compte les dades, es detecta que hi ha un grup de màsters per sota de 
10 estudiants i això és alarmant. Els màsters interuniversitaris es poden 
mantenir, però amb menys de 10 estudiants no s’ha d’implantar. D’altra 
banda, aclareix a Robert Penades que, en el tema del valencià, hi ha pocs 
màsters amb més d’un grup, tret del màster d’Educació Secundària. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat, desprès d’escoltar 
totes les intervencions, és partidaria de sotmetre a votació la proposta 
tal i com la va aprovar la Comissió de Professorat. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia insisteix en la seua proposta i demana 
que s’apliquen els mateixos requisits per als màsters implantats 
prèviament. 
 
El rector opina que ja hi està contemplat. 
 
La vicerectora de Postgrau explica que els primers dies de setembre, 
atesa la preinscripció, va reunir als directors dels màsters amb menys de 
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10 estudiants matriculats i els va proposar que s’ajornara la implantació 
per al proper curs per tal d’evitar una matrícula tan baixa i que això 
perjudicara la possibilitat de tornar a ofertar el proper curs. Tots els 
directors, tret d’un, estigueren d’acord. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació retira la seua 
intervenció anterior.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 33 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, s’aprova. 
 
A continuació se sotmet a votació l’esmena del degà de la Facultat 
d’Economia al punt 6.1.A.3. La votació es fa a mà alçada i per 3 vots a 
favor, 22 en contra i 8 abstencions, no s’aprova.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 227/2012. “Aprovar els criteris per a 
l’elaboració de l’ofrta dels ensenyaments oficials de 
primer i segon cicle, de grau i de màster per al curs 
acadèmic 2013/2014, que s’adjunta com a annex.” Annex 
IX. 
 

El rector proposa que es tracten els punts de l’ordre del dia que ha de 
presentar el vicerector d’Investigació i Política Científica, atès que ha 
d’absentar-se. 
 
Punt 10. Aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient de l’IVIE, com a 
institut d’investigació adscrit a la UVEG. 
 
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. Afegeix que l’ANEP n’ha fet una avaluació favorable i la Comissió 
d’Investigació informà favorablement l’inici del procès. Aquest institut 
inicialment el va crear la Generalitat, però el seu vessant és privat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia dóna suport al procès. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que en el reglament 
s’esmenta el Patronat i demana que la seua composició s’incloga en 
l’expedient. 
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El degà de la Facultat de Ciències Socials fa referència a l’avaluació 
favorable amb reserves de l’ANEP. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica contesta que en els  
informes de l’ANEP això és freqüent. Sols fonamentar les reserves en 
determinades carències d’investigació internacional i augment d’estudis 
internacionals. L’informe de l’ANEP és confidencial. 
 
El rector proposa incorporar a l’expedient la part que no siga 
confidencial. L’expedient passarà a informació pública. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (35 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 228/2012. “Iniciar l’expedient per a l’adscripció 
de l’IVIE (Institut Valencià d’Investigacions 
Econòmiques), com a institut d’investigació adscrit a la 
Universitat de València i obrir un període d’un mes 
d’informació pública.” 

 
Punt 11. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte de 
llicència de model d’utilitat. 
 
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. Afegeix que està en castellà perquè el CSIC és el propietari 
majoritari de la llicència.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 229/2012.  
“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 model d’utilitat de la invenció U201230590, amb títol 
"Aparato para la caracterización de detectores de 
radiación", sol·licitat el 30 de maig de 2012 a l’Oficina 
Espanyola de Patents i Marques, així com del software i 
el Know-How relacionat amd dit model d’utilitat, dels 
quals és cotitular la Universitat de València en un 
31,25%, no és necessària per a la defensa o millor 
protecció de l'interés públic. 
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2. Aprovar la llicència d’explotació del model d’utilitat, 
software i Know-How esmentat en el punt anterior, i de 
la qual són cotitulars la Universitat de València en un 
31,25% i el CSIC en un 68,75%, d'acord amb el 
contracte que s'adjunta com a annex.” Annex X. 

  
Punt 6. Nomenament, si escau, de Comissions Elaboradores de plans 
d’estudi de màster. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Indica que la 
CEPE de l’activitat física i esport es va aprovar al juliol de 2011 i es 
tracta d’una ratificació. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport indica que 
cal afegir al membre del PAS: M. Dolores Navarro. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 230/2012.  
“1. Ratificar l’acord del Consell de Govern 196/2011 de 
28 de juliol, sobre l’aprovació de la comissió elaboradora 
del pla d’estudis del màster universitari en Direcció i 
Gestió de l’Activitat Física i l’Esport, afegint al membre 
del PAS: Mª Dolores Navarro. 
 
2. Aprovar la Comissió elaboradora del pla d’estudis del 
màster universitari en Sistemes i Serveis de la Societat 
de la Informació, integrada pels membres següents:  
 
. Dr. Wladimiro Díaz Villanueva. 
. Dr. Miguel Lozano Ibáñez. 
. Dr. Rafael Martínez Durá. 
. Dr. Javier Samper Zapater 
. Dr.  Enrique Bonet Esteban. 
. Dr. Juan Gutiérrez Aguado 
. D. Joaquín J. Dobón Domingo. PAS” 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, del Reglament regulador dels treballs de fi 
de màster i de la concessió de premis extraordinaris de màster a 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. Es tracta de 
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regular la presentació de treballs de fi de màster dins del curs en que 
l’estudiant està matriculat. Explica les novetats sobre les convocatòries i 
la concessió de premis extraordinaris. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret indica que enguany s’hauria d’ampliar el 
termini. Demana que la disposició transitòria siga d’aplicació per als 
alumnes del 2012/2013 matriculats en la normativa anterior. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials opina que fer canvis sobre la 
marxa genera problemes. Li agradava la fòrmula anterior i proposa que 
s’aplique als alumnes ja matriculats. A més, demana que la informació es 
lliure als directors de màster. 
 
La vicerectora de Postgrau indica que els estudiants reben una 
informació errònia, ja que no poden acabar en un any. Per tant, accepta 
l’esmena de la degana de la Facultat de Dret 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 231/2012. “Aprovar el Reglament regulador 
dels treballs de fi de màster i de la concessió de premis 
extraordinaris de màster a la Universitat de València, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XI. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de l’ADR de la 
Facultat de Farmàcia. 
 
El rector retira aquest assumpte.  
 
Punt 9. Informe sobre nomenament, si escau, de director del Col·legi 
Major La Alameda. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Indica que la 
regulació dels col·legis majors adscrits es troba en diferents normatives: 
La disposició addicional 5è de la LOU, els articles 67 i 68 dels nostres 
Estatuts i el Claustre de 5 de desembre de 1995, que va aprovar les 
bases reguladores d’adscripció. El director es nomena a proposta del 
Col·legi Major, una vegada escoltat el Consell de Govern. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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El degà de la Facultat d’Economia indica que no té cap referent per a 
comparar el currículum de la persona proposada. 
 
El president de la Junta de PDI pregunta si és una adscripció formal, si es 
compleixen els requísits i si la Universitat exerceix alguna supervisió. 
 
El rector proposa fer una carta recordant la normativa, una vegada 
escoltat el Consell de Govern.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 232/2012. “Informar favorablement sobre el 
nomenament d’En Joaquim Lleó Sapena, com a director 
del Col·legi Major Alameda.” 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de cursos d’extensió universitària 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. Indica que el curs “Neurodinàmica en la pràctica clínica” ja té 
tota la documentació i proposa que s’informe favorablement. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 233/2012.  
“1. Aprovar la realització dels cursos, tallers i seminaris 
d’extensió universitària (Noves edicions), correponents 
al curs acadèmic 2012/2013, que s’adjunten com a annex 
I. 
 
2. Aprovar la realització dels cursos, tallers i seminaris 
d’extensió universitària (edicions anteriors), que 
s’adjunten com a  annex II. 
 
3. Informar desfavorablement la realització dels cursos, 
tallers i seminaris d’extensió universitària, que 
s’adjunten com a annex III pels motius que s’hi 
indiquen.” Annex XII. 
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Punt 13. 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. La Comissió ha informat desfavorablement una activitat, però té 
informe favorable del centre i proposa la seua aprovació.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 234/2012. “Aprovar la realització de les 
activitats puntuals d’extensió universitària, que 
s’adjunten com a annex.” Annex XIII. 

 
Punt 14. Modificacions pressupostàries.  
 
No hi ha cap proposta.  
 
Punt 15. Torn obert de paraules. 
 
El degà de la Facultat d’Economia demana al Vicerectorat d’Estudis i 
Política Lingüística que, per tal d’organitzar els espais, s’avançen les 
dates dels exàmens de PAU. 
 
El president de la Junta de PDI indica que des de la Plataforma en 
Defensa de la Universitat Pública, s’ha fet una convocatòria per a 
reproduir una experiència que ja es va fer en altres campus l’any passat, 
de traure les aules al carrer. Està previst convocar algunes activitats de 
debat i demana la presència d’algun representant de la universitat. 
L’altra convocatòria es la vaga general del 14 de novembre, que no té 
una connotació exclusivament laboral, sinó que també la convoca un 
conjunt d’organitzacions socials per protestar contra les polítiques 
d’austeritat social. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació comenta 
dues informacions. En primer lloc, respecte de la vaga del 18 d’octubre, 
hi van haver alguns incidents a les vuit del matí. No deixaren entrar 
alguns estudiants a classe i en l’Aulari V entraren piquets i van 
interrompre les classes. Es produiren alguns incidents poc cívics. Va 
demanar disculpes pels fets ocorreguts al professor i als estudiants i 
l’endemà en la Junta de centre es va condemnar l’actuació d’aquests 
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estudiants, però el professor ha denunciat els fets davant el jutjat i no 
sap quina transcendència podria tenir. El professor vol que es depuren 
responsabilitats. 
 
En segon lloc, sobre les ajudes que convoca la UDIE per a innovació 
educativa, la facultat va presentar unes propostes, de les quals dues van 
ser denegades. Quan van preguntar per les bases, els criteris i si hi havia 
possibilitat de presentar-hi al·legacions, se’ls informà que les ajudes eren 
segons demanda, que no hi havia possibilitat de fer al·legacions i que 
podien ser no sols per a innovació educativa. El professorat que presentà 
les propostes està en situació d’indefensió i demana informació. 
 
La vicerectora de Postgrau aclareix a Robert Penades que en el tema dels 
màsters, el percentatge d’estrangers en els màsters propis és del 20% i 
que aquesta setmana s’inicia el període d’exposició de programes de 
doctorat. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística intervé per informar sobre 
les dates de les PAU. La setmana passada es va reunir la comissió i ahir 
va signar la carta per comunicar les dates del proper any. Se celebraran 
el 11, 12 i 13 de juny i l’altra convocatòria serà el 9, 10 i 11 de juliol.  
 
El vicerector de Cultura i Igualtat indica que les ajudes de la UDIE són 
continuació de les que hi havia per a programes de convergència de 
convocatòries passades. Hi ha diversos programes, però posa en relleu 
dos: el primer, anomenat Convocatòria d’Innovació Educativa, consisteix  
en una convocatòria pública i competitiva per a reconéixer i donar suport 
directament als projectes d’innovació educativa que desenvolupen grups 
de professors i professores de la Universitat de València. El segon, que 
és al que es refereix el degà de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació, consisteix en una línia de suport als centres, orientat a 
potenciar els plans d’innovació de cada centre i, per tant, a la seua 
política d’innovació educativa. Aquest programa va adreçat a polítiques 
d’innovació del centre. Ès per als centres i l’han de sol·licitar els centres, 
no els professors. 
 
D’altra banda, comenta que als magatzems de la Universitat de València 
hi ha una gran quantitat de llibres que, a hores d’ara estan generant 
despeses. S’ha escrit als autors perquè es puguen emportar els llibres 
que no estiguen a la venda, si ho desitgen i també s’ha decidit regalar 
llibres en la realització de congressos, seminaris i altres actes.  
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El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació pregunta 
sobre les ajudes UDIE, si el centre, una vegada l’ha rebuda, la pot 
destinar als projectes que vulga. 
 
Ell vicerector de Cultura i Igualtat contesta que primer el centre dissenya 
un projecte i, després, demana l’ajuda. Insisteix que ha de ser política del 
centre. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
13’40 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta. 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


