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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 5 de febrer de 2013, 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 de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 
 

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 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Rafael Crespo Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
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Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
 
Vicedegana Fac. Ciències Socials: 
Mª Eugenia González Sanjuán 
 
Representant departaments: Oto 
Luque Agues 
 
Representant departaments: José 
Beltrán Llavador 
 
Representant departaments: José 
Emilio Soria Olivas 
 
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. Ciències Socials: 
Magdalena López Precioso 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 
Estudiant Fac. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Pablo Gallén Ortega 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història: 
Domingo Carlos Salazar Garcia 
 
PAS Fac. Infermeria i Podologia: 
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: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
(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 
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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 Comité d’Empresa: 
Ricardo Campos Fernández 
 
Absències justificades: 
 
Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Vicerector d’Investigació i Política 
Científica: Pedro M. Carrasco Sorlí 

 
 

----------------- 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 21 de 
desembre de 2012. 
  
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria presenta una 
modificació que és acceptada.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 1/2013. “Aprovar el acta del Consell de Govern 
de 21 de desembre de 2012 amb la modificació següent: 
. A la pàgina 28, en el 3r paràgraf del punt 21, canviar 
“per àrees informàtiques” per “de consideració de curs al 
voltant de les eines informàtiques”. 

 
Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector manifesta el condol dels membres del Consell pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 

- La professora Pilar Villanueva, del Departament de Mètodes 
d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Facultat de Filosofia i 
Ciències de l’Educació.  

- L’alumne d’Òptica, Luis Parrilla López, de la Facultat de Física. 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 5 DE FEBRER DE 2013. 
 
 

-4- 

Indica que el 4 de febrer es va reunir l’assemblea general de la CRUE. Va 
ser una reunió rutinària el punt fonamental de la qual va ser la liquidació 
del pressupost de 2012. També es va comentar el tema de l’adscripció de 
la Fundació Certiuni per a millorar els processos de certificacions. 
 
La CRUE s’ha reunit amb el Ministeri d’Hisenda i amb el Tribunal de 
Comptes per tractar sobre els contenciosos plantejats a 15 universitats 
sobre les places de professorat i per transmetre la preocupació de les 
universitats pels procediments oberts de les jubilacions anticipades. Encara 
que el diàleg va ser fluid, continuaran les converses, ja que so s’ha arribat 
a cap acord favorable ni s’hi ha fet cap avanç efectiu. 
 
Pel que fa al tema dels investigadors, va quedar clar que la CRUE ha de 
donar suport als investigadors de les universitats, malgrat que les 
universitats no tenen cap actuació en aquest tema. Es van comprometre a 
lliurar la informació sobre el procediment que cal seguir-hi, per escrit. 
 
També s’hi va preguntar pels projectes del Pla Nacional d’enguany, ja que 
encara no s’han publicat les convocatòries. Es van comprometre a traure-
les al març o abril i se’n donarà informació. 
 
Pel que fa a la possible reforma de les Universitats, els experts del Ministeri 
d’Educació han enllestit el seu informe, però no s’ha fet públic. Aquesta 
setmana hi haurà una reunió de la presidència de la CRUE amb aquest 
Ministeri per tenir més informació i no es descarta la possibilitat d’algun 
reial decret per modificar alguns articles. 
 
D’altra banda, transmet les felicitacions següents: 

- El catedràtic jubilat de la Facultat de Física, Vicent Martínez, del 
Departament de Física Aplicada, que ha desenvolupat un sistema 
d’encriptació informàtic, emprant el teorema matemàtic de residus. 

- Clara Martínez, vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació, 
que ha estat nomenada Vocal primera de la Junta Directiva del 
Col·legi d’Economistes de València.  

- La Federación d’Associacions Empresarials d’Empreses d’Insercio 
(FAEDE), que ha concedit el premi Empresa Responsable con la 
Inserción al Grup d’Investigació Transicions al mon laboral en 
poblacions de risc de la Universitat de València. 

- La revista d’economia aplicada, social i cooperativa Ciriec-España, 
que està en el top de publicacions científiques en el camp de 
l’economia. La dirigeixen els professors Josep Lluis Monzon i Rafael 
Chaves. 

- La Universitat ha rebut una subvenció de l’Instituto de la Mujer per a 
la realització de postgraus oficials d’igualtat entre dones i homes, i 
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activitats de la Unitat d’Igualtat. Es tracta d’una ajuda a la primera 
edició del màster universitari en Dret i Violència de Gènere, i al 
programa de prevenció de la violència de gènere en la Universitat.  

- La nostra Universitat ha lliurat la seua adhesió a la concessió del 
doctorat honoris causa que la Universitat Jaume I té previst 
concedir al jurista i professor emèrit Tomás Vives Antón. 

- Alicia Salvador, degana de la Facultat de Psicologia, que ha estat 
elegida membre del Comité Executiu de la International Union of 
Psychological Sciences. 

- El professor d’Història del Dret de la nostra Universitat, Aniceto 
Masferrer, que ha sigut nomenat acadèmic corresponent de la Reial 
Acadèmia de Jurisprudència i Legislació. 

- L’empresari, col·leccionista i mecenes Jesús Martínez Guerricabeitia, 
que ha estat distingit amb el premi Importante que concedeix 
l’Editorial Premsa Valenciana, del diari Levante-EMV, en 
reconeixement a la seua trajectòria intel·lectual i la seua tasca 
filantròpica. A més, amb aquest guardó es reconeix especialment la 
seua generositat amb la societat valenciana que pot gaudir de la 
col·lecció d’art contemporani, donada a la Universitat de València i 
la seua biblioteca i arxiu personal, dipositats a la Biblioteca 
Valenciana. 

 
El rector informa que s’ha publicat la convocatòria extraordinària de 
beques de la Universitat de València, el terme de sol·licituds de la qual 
finalitza el dia 6 de febrer. 
 
Igualment, la càtedra Divina Pastora d’Esport Adaptat atorga 23 beques a 
estudiants en 2012. 
 
La pàgina de Facebook de la Universitat ha arribat a quinze mil seguidors i 
el compte institucional de Twitter ha superat els onze mil cinc-cents. 
 
Les cinc universitats públiques valencianes presentaren ahir al Centre 
Cultural de Bancaixa l’informe Contribucions socials i econòmiques de les 
universitats valencianes, elaborat per l’IVIE. És un document molt atractiu 
que cal llegir amb cura perquè posa en valor el retorn econòmic que rep la 
societat valenciana i la contribució social de les universitats. S’hi va deixar 
constància del sentiment de suport a la Universitat Pública. 
 
S’han signat els convenis següents: 
 

- Conveni marc de col·laboració amb l’Associació Espanyola de 
Codificació Comercial, per tal de estretir relacions, unir esforços i 
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establir normes àmplies d’actuació que canalitzen i incrementen els 
contactes i col·laboracions.  

- Conveni amb l’Institut d’Investigació Sanitària-Fundació, per a la 
Investigació Hospital La Fe, per tal de dur endavant el 
desenvolupament d’un programa de readaptació mitjançant la 
preparació física i l’esport de persones amb antecedents de 
patologies diverses. 

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

 
A continuació fa esment a la convocatòria de tres dies de vaga dels 
estudiants de primària i secundària contra la LOMQE i que afecta al 
nostre entorn universitari pel que fa a l’accés a la universitat. 
 
Informa que els cinc rectors de les universitats valencianes han sigut 
rebuts pel conseller d’Hisenda el passat dijous. Hi van estar presents la 
consellera d’Educació, el director general d’universitats i el secretari 
autonòmic d’Hisenda. S’hi van plantejat els temes següents: 
. Garantia de les nòmines dels treballadors i treballadores de les 
universitats valencianes, ja que han de tenir la mateixa consideració que 
els de la Generalitat. 
. El deute recent a 31 de desembre de 2012, amb dos components: les 
subvencions mensuals pendents de cobrament i fragments d’altres 
mensualitats que no tenen calendari de pagament i, d’altra banda, 
altres temes pendents, com els projectes d’investigació, taxes, 
prèstecs de campus d’excel·lència, complements salarials de 
professorat i de places vinculades. Tot un conjunt d’impagaments que 
són de 2010, 2011 i fins i tot algú del 2012. 
. El deute històric. Es divideix en dos blocs: el deute compromés i 
signat pel Conseller Ciscar, de reprogramació del deute històric (2013-
2022) i la resta del deute reconegut.  
 
Malgrat la greu situació de la Hisenda Pública de la Comunitat 
Valenciana, quant a les nòmines va haver-hi un compromís ferm de no 
més incompliments per a l’any 2013. Però si el compromís és sols per 
al 2013, hi hauran problemes. El rector va dir al conseller que no 
descarta anar als tribunals i reclamar per via judicial, ja que hi ha 
factures que no poden seguir esperant. Respecte al deute històric, seria 
d’agrair algun instrument financer i es va dir que s’estudiaria.  
 
En resum, s’arribà al compromís de no incomplir els pagaments de les 
nòmines del 2013 i tenir reunions tècniques per tractar el tema dels 
deutes i el pagament als proveïdors. 
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Afegeix que les universitats, més enllà de la seua legítima resposta, han 
estat leials institucionalment i no han deixat de cooperar. Ara la Generalitat 
haurà de fer el que calga, però sense el suport de la comunitat 
universitària.  
 
Finalment, el rector cedeix la paraula a la vicerectora d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat perquè informe sobre la convocatòria de les 
llicències per any sabàtic.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat  indica que el grup de 
treball per a temes acadèmics ha estudiat la convocatòria. En anteriors 
convocatòries no es feia distinció entre les àrees per a contractar 
personal, però amb el marc legislatiu actual s’estableix la prohibició de 
contractació temporal, tret de casos d’urgent necessitat i emergència. Per 
tant, la convocatòria és improcedent i il·legal i la contractació no es pot 
justificar tenint en compte que en el curs 2012/2013 es van contractar 
3.500 hores en àrees deficitàries amb contractes d’associats de 6 hores. 
En l’any anterior es contractaren 5.500 hores. En la Comissió de 
Professorat es va plantejar no traure aquesta convocatòria, ja que tenim 
contractats i no s’ha de discriminar les àrees. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació respecte a  la 
reunió amb la Conselleria d’Hisenda i els compromisos als que s’arribà, 
pregunta si el compromís de pagar les nòmines inclou el pagament de les 
pagues extraordinàries. Planteja dubtes sobre el quitament i la 
programació dels pagaments i pregunta si la UVEG ha proposat a la 
Generalitat que se subrogue en el nostre deute front a tercers a canvi que 
nosaltres renunciem a una part del deute que la Generalitat ens té 
reconegut. 
 
El rector entèn que el compromís és de pagar les nòmines completes, 
incloent-hi les pagues extraordinàries, però si solament cobrem les 
mensualitats de 2013, aleshores, no n’estan garantides, ja que necessitem 
cobrar també una part més del deute. Pel que fa a la quitança i la 
programació no s’han plantejat. Seria atractiu tenir eines informàtiques i 
alguns instruments que ens permetan negociar, però no s’ha concretat 
res. 
 
El gerent afegeix que seria difícil acceptar cap proposta de quitança. Indica 
que si no hi ha una injecció de liquiditat abans de juny, la Universitat pot 
col·lapsar. S’intenta que siga via FLA, però no se sap. A més, tenim un 
problema comptable, ja que el decret Wert ens obliga a fer un pla de 
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viabilitat per executar el que diu l’informe d’Intervenció General i afloraria 
un deute que augmentaria el dèficit de la Generalitat. La idea recollida en 
la Llei de Pressupostos ens dóna la possibilitat de factoritzar el deute i així 
conseguir un poc de liquiditat.  
 
D’altra banda, informa que ens han denegat la sol·licitud d’ajornar el 
pagament de l’IRPF dels mesos de setembre, octubre i novembre, que són 
10 millions d’euros aproximadament. Per tant, cal pagar aquest deute 
abans del 5 de març. Tot això amenaça la poca tresoreria que tenim. 
 
Afegeix que s’ha renovat la pòlissa amb Bancaixa i espera que rebem els 
deutes corresponents als anys 2010 i 2011. 
 
Pel que fa a la subrogació, no s’ha plantejat i opina que no és convenient 
fer-ho, ja que no hi ha garantia que la resposta siga leial, institucionalment. 
Opina que no hem de renunciar a res i que la crisi és de finançament. 

 
El vicerector d’Economia indica que la Generalitat ens deu 254 milions 
d’euros més els interessos. Tenim un bonus i opina que el més immediat i 
més fàcil seria vendre’l en el mercat. S’ha intentat algunes vegades i no 
s’ha aconseguit. 
 
Jesús Estruch opina que amb la subrogació no es renuncia a res, però hi 
cal el vistiplau de l’acreedor. 
 
El rector indica que el Consell de Govern està format per representants i 
demana un compromís de lealtat i que la informació es transmeta amb 
prudència i responsabilitat. No cal confondre la informació que açí 
compartim amb la que arriba a la societat. Opina que els ponts de 
comunicació amb la Generalitat no s’han de trencar. 
 
Pablo Gallén troba a faltar en la intervenció del rector la referència a la 
preocupació per la desaparició de les beques Sèneca. Demana un 
compromís de l’equip rectoral per defensar-les davant la CRUE, juntament 
amb els rectors de les universitats públiques valencianes. 
 
El president de la Junta de PDI indica, pel que fa al tema financer, que cal 
tenir una prudent confiança en els compromisos de pagament. D’altra 
banda, saluda la intenció de reclamar judicialment el deute. Respecte de 
les convocatòries de llicències per any sabàtic, hi ha l’informe de la 
Comissió de Professorat, però opina que hauria d’haver-hi una decisió d’un 
òrgan col·legiat. Finalment, suggereix al vicerector d’Economia que 
oferisca el bonus a la comunitat universitària. 
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El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques s’adhereix a la intervenció 
en defensa de les beques Sèneca. 
 
Maria Luisa Manzano proposa que es porte al Claustre el fet que es 
plantege a la Generalitat o a la CRUE la possibilitat d’exigir que es 
bloquegen o s’eliminen tots els convenis amb universitats privades mentre 
el deute amb les universitats públiques no es resolga. D’altra banda, indica 
que una via de finançament podria ser que els hospitals públics acolliren 
als alumnes d’universitats privades per fer les pràctiques. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat respon al president de 
la Junta de PDI que, respecte de les convocatòries de llicències per any 
sabàtic, hi ha una llei d’ordre superior que cal respectar i que fa il·legal la 
convocatòria.  
 
El rector indica que, si hi ha alternativa als sabàtics no s’oposa a portar-la 
al Consell de Govern. Es pot estudiar a la Comissió de Professorat. Pel que 
fa a les beques Sèneca, ahir es van tractar en la reunió de la CRUE. Tots 
els rectors es van oposar a la desaparició d’aquestes beques. S’hi va 
informar que no hi haurà dotació econòmica per a noves convocatòries, 
però sí per als que ja estan gaudint-la. 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació  informa que en el 
web del Ministeri hi és tota la informació i enguany no hi haurà 
convocatòria per falta de pressupost. 
 
El rector afegeix que ho comprovarà i es farà ressó d’aquesta protesta. 
D’altra banda, informa que a la Universitat d’Alacant hi ha hagut problemes 
en el cobrament de les nòmines, però ha sigut més un problema bancari 
que financer. Finalment, contesta Maria Luisa Manzano que transmetrà la 
seua proposta i, pel que fa als hospitals, li consta que s’està regulant un 
decret sobre aquest assumpte. 
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de propostes de renovació i nomenament de 
professorat honorari. 
 
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 de la proposta de renovació del professor Francisco 
Bosch Reig i del nomenament de Román de la Calle de la Calle. La Comissió 
de Professorat ha informat favorablement ambdues propostes. 
 
El rector recorda que Francisco Bosch ha estat síndic del Tribunal de 
Greuges i va rebre la Medalla de la nostra Universitat, És un reconegut 
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professional en el món de la química. La seua trajectòria és molt distingida, 
així com la del professor Román de la Calle. Dóna suport a les dues 
propostes. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmeten a votació secreta les propostes, que obtenen el resultat 
següent: 
 
Francisco Bosch: 37 vots a favor, 2 en contra i 4 abstencions. 
Román de la Calle: 39 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions.  
 
Per tant es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 2/2013. “Aprovar la renovació del nomenament 
com a professor honorari de la Universitat de València del 
doctor Francisco Bosch Reig.” 
 
ACGUV 3/2013. “Aprovar el nomenament com a 
professor honorari de la Universitat de València del 
doctor Román de la Calle de la Calle.” 

 
Punt 4. Convocatòria, si escau, d’eleccions per a la renovació total del 
Claustre. 
 
La secretària general presenta l’assumpte i indica que, d’acord amb el que 
estableix l’art. 81.3 dels Estatuts, el Claustre s’ha de renovar cada quatre 
anys i proposa la data del 21 de novembre de 2013 per convocar les 
eleccions per a la renovació del Claustre. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 4/2013. “Aprovar la convocatòria d’eleccions per 
a la renovació del Claustre per al 21 de novembre de 
2013”. 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic per al curs 
2013/2014. 
 
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 d’Estudis ha informat favorablement sobre aquesta proposta. 
Es proposa començar el curs el 9 de setembre, però aquest data es podrà 
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modificar, si es comunica prèviament al Vicerectorat d’Estudis i Política 
Lingüística i amb l’acord de la Junta de Centre. Enguany la selectivitat 
passa al mes de juliol i la matrícula de segon i posteriors cursos començarà 
al juliol. La setmana entre Pasqua i Sant Vicent apareix com a dies lectius 
sense classe, sense perjudici del que es pacte amb la Mesa Negociadora. 
Proposa que el dia 17 d’abril, dijous sant, siga lectiu sense classe i que el 
21 de novembre de 2013 siga la renovació del Claustre. Afegeix que si bé 
aquesta és la proposta de calendari per a totes les titulacions, els màsters 
tenen peculiaritats que els diferencien, però ha de respectar-se l’inici i 
finalització de curs. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques fa referència a la festa del 
campus de Burjassot-Paterna, ja que el fet que no hi haja ponts en el 
primer trimestre del curs i, per tant, en l’any 2013, pot generar un 
problema.  
 
El president de la Junta de PDI indica que no és un problema exclusiu del 
Campus de Burjassot i s’hi hauria de buscar una solució, tenint en compte 
el calendari laboral. 
 
Oto Luque crida l’atenció sobre les setmanes per a les segones 
convocatòries d’exàmens. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que si es vol fer la 
festa de campus en el primer trimestre el més adequat és fer-la qualsevol 
dilluns o divendres, però l’única recomanació al calendari és el 2 de maig 
perquè és un dia de possible pont. Respecte del calendari laboral, sempre 
hi ha desajusts i n’és conscient, raó per la qual s’ha introduït una frase a 
aquest respecte. Respon a Oto Luque que sap que aquestes setmanes 
queden justes, però aquest tema s’ha estudiat i meditat molt. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 41 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 5/2013. “Aprovar el calendari acadèmic de la 
Universitat de València, corresponent al curs 2013/2014, 
que s’adjunta com a annex”. Annex I. 
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Punt 6. Aprovació, si escau, de places de nou ingrès a les titulacions de 
grau i cursos d’adaptació al grau, per al curs 2013/2014. 
 
La vicerector d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
Explica que les dades s’han tragut directament del document Verifica de 
cada titulació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 6/2013. “Aprovar l’oferta de places de nou ingrès 
a les titulacions de grau i cursos d’adaptació al grau de la 
Universitat de València, per al curs 2013/2014, que 
s’adjunta com a annex”. Annex II. 

 
Punt 7. 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. 
Es tracta d’una convocatòria extraordinària que compta amb l’informe 
favorable de la Comissió d’Extensió Universitària.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 7/2013. “Aprovar les activitats puntuals 
d’extensió universitària, que s’adjunten com a annex”. 
Annex III. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, de criteris per al desenvolupament de la 
carrera docent del professorat per al 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 en el darrer Consell de Govern es va tractar sobre els 
impediments legals per a aplicar el nostre reglament de desenvolupament 
de la carrera docent, vigent des del 2010, ja que cal aplicar la taxa de 
reposició d’efectius. Les places resultants de l’aplicació de la taxa del 10% 
de reposició respecte de la promoció de TU i CU, són set. Ahir es va reunir 
la Mesa Negociadora que va fer modificacions a l’informe de la Comissió de 
Professorat amb l’esperit de donar prioritat a la promoció a titulars 
d’universitat. 
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Pel que fa a la promoció d’ajudant a ajudant doctor, és un contracte 
temporal. En aquests moments hem de justificar davant la Conselleria 
d’Hisenda tots els contractes per necessitats urgents i inajornables. En 
Mesa Negociadora es va plantejar la possibilitat de promocionar a tots, 
acaben o no el seu contracte en el curs 2013/2014. Hi ha quinze 
professors ajudants en departaments amb superàvit i per tant, no es 
podria justificar la seua millora de contracte. S’hi va acordar incloure’ls en 
aquesta promoció, sempre que acaben el contracte o que les necessitats 
del departament siguen ajornables. 
 
Respecte a la promoció d’ajudant doctor a contractat doctor, s’ajusta als 
requeriments de Conselleria. 
 
Pel que fa a la promoció als cossos docents, en Mesa Negociadora es va 
plantejar que totes les places es promocionaren a TU, però l’acord va ser 5 
places per a TU i 2 per a CU. 
 
El rector indica que s’ha elaborat un document, fruit del treball de moltes 
persones, durant molts dies. Expressa el seu agraïment al grup de treball, a 
la Comissió de Professorat, al Servei de PDI i al Vicerectorat d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat per la tasca feta. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació demana que es 
corregisca en el 3r paràgraf “finalitza” per “finalitze”. Anuncia el seu vot a 
favor i felicita a tots els que han intervingut en l’elaboració d’aquest 
document. 
 
El president de la Junta de PDI indica que ha estat un procès difícil, que no 
ha contentat a ningú. Comenta tres temes que han estat importants en el 
procès: prioritzar l’estabilitat, no convertir aquesta distribució en una 
batalla entre col·lectius i aprovar uns criteris per al 2013, la qual cosa no 
predetermina els criteris per al 2014. 
 
Dulce Contreras opina que el document, en general, està bé, però en 
l’apartat de la promoció a TU i CU, no entèn la distribució 5TU-2CU, perquè 
opina que no soluciona res. Si ens preocupa realment el col·letiu, s’haurien 
de destinar les set places a la promoció a TU. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria planteja el cas d’un 
professor ajudant doctor d’altre centre que no tindrà l’antiguitat requerida 
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com a PDI en el moment requerit, i que finalitza el seu contracte durant el 
curs 2013/2014. Demana que es reconsidere aquest cas.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que es tindrà en 
compte el cas de tot el professorat que finalitze el seu contracte durant el 
curs 2013/2014. 
 
José Landete dóna suport a la intervenció de Dulce Contreras. Indica que 
aprovar uns nous criteris pot comprometre la defensa jurídica dels judicis 
sobre les places del professorat. Proposa que es diga que aquest acord és 
transitori, fins que es resolguen els litigis que té en marxa la Universitat 
sobre les places de professorat. En tot cas, proposa que es faça una 
consulta amb el lletrat i incloure al preàmbul el text següent: En el context 
actual les actuacions que està portant a terme la Universitat de València 
es motiven per la normativa vigent, la interpretació de la qual es troba sub 
iudice. En cap cas pot considerar-se un canvi en la posició procesal o en la 
interpretació que ha defensat invariablement. 
  
El president de la Junta de PDI també està d’acord amb la valoració de 
Dulce Contreras i José Landete, perquè s’acosta més a la posició dels 
sindicats, però en Mesa Negociadora es va arribar a un acord que opina 
que cal respectar. 
 
La degana de la Facultat de Fisioteràpia opina que la intervenció de Dulce 
Contreras és molt clara i si es pretèn afavorir al més dèbil, cal fer-ho amb 
totes les conseqüències. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que es va 
acordar no tancar la porta a cap dels col·lectius. 
 
La degana de Fisioteràpia insisteix que amb aquest acord no es pot 
argumentar la defensa al més debil. 
 
Elena Grau s’adhereix a la intervenció de Dulce Contreras. 
 
José Landete insisteix en la seua proposta d’escoltar a l’advocat per no 
perjudicar els processos iniciats. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació està a favor de 
la distribució 5TU-2CU, ja que li sembla equitativa i no tanca portes. 
Anuncia el seu vot favorable. 
 
El rector indica que, com a membre de l’equip de govern i rector, té 
l’obligació de donar suport a l’acord de Mesa Negociadora que tanca un 
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procès de negociació, treball i enteniment i ha tractat de trobar una 
solució justa. Però si el Consell de Govern ho decideix, aquesta proposta 
pot tornar a Mesa Negociadora per valorar la distribució: 7TU- 0 CU. 
 
Pel que fa a la proposta de José Landete no té inconvenient que es faça la 
consulta a l’advocat, però està en contra de les paraules: “mentre no es 
resolga” perquè pot ser perjudicial. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat diu que també tornaria 
a la Comissió de Professorat. 
 
El president de la Junta de PDI es troba en una situació incòmoda des del 
punt de vista sindical i vol que el Consell entenga que és tot un procès de 
treball que s’ha enllestit. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques indica que es discuteix 
sobre una mil·lèsima part d’un document excel·lent. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 32 
vots a favor, cap en contra i 6 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 8/2013. “Aprovar els criteris per al 
desenvolupament de la carrera docent del professorat de 
la Universitat de València, per al curs acadèmic 
2013/2014, que s’adjunten com a annex”. Annex IV. 

 
Punt 9. Modificació, si escau, 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. Afegeix que es 
tracta del màster en Química Sostenible, que és interuniversitari i té 
informe favorable de viabilidad. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 9/2013. “Modificar la memòria de verificació del 
màster universitari en Química Sostenible, que s’adjunta 
com a annex”. Annex V. 
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Punt 10. Aprovació, si escau, de noves propostes 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. Les dues 
propostes tenen informe de viabilitat negatiu. En el cas del màster en 
Psicogerontologia, és un màster interuniversitari coordinat per la 
Universitat de Santiago de Compostel·la. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació llegeix un escrit 
que s’adjunta com a annex VI d’aquesta acta, proposant que el màster 
d’Acció Social i Educativa es lliure a l’ANECA. 
 
Maria Jesús Martínez Usarralde dóna suport a l’escrit que ha llegit el degà 
de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.  
 
La vicerectora de Postgrau contesta que s’hauria de modificar i 
complimentar. Pel que fa a Psicogerontologia, proposa que s’implante, si hi 
ha recursos.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (35 vots a favor), en pren l’acord següent: 
 

ACGUV 10/2013. “Aprovar les memòries de verificació qu 
s’adjunten com a annex, relatives al Màster Universitari 
en Acció Social i Educativa, adscrit a la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l’Educació i al Màster Universitari 
en Psicogerontologia, adscrit a la Facultat de Psicologia, 
en ambdos casos de forma condicionada a la subsanació 
de l’informe de viabilitat del Servei de Recursos Humans 
PDI”. Annex VII. 

 
Punt 11. Autorizació, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
Intervenen la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació, el 
vicerector de Participació i Projecció Territorial i el delegat del rector per 
als Estudiants, que presenten les propostes 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.  
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El president de la Junta de PDI crida l’atenció sobre alguna de les claúsules 
del conveni amb la Residencia Campus Patrimonial i demana aclariments. 
 
El delegat del rector per als estudiants indica que ja n’hi ha precedents, 
però és la primera vegada que un col·legi major dóna alguna facilitat a la 
UVEG, en aquest cas, becant a dos estudiants. Posteriorment a l’aprovació 
del conveni s’hi podria afegir una addenda amb els preus. 
 
Per assentiment dels membres del Consell de Govern, es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 11/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat de Los Leones  (Xile) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”.  Annex VIII. 

 
ACGUV 12/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat de Caen Basse-Normadie 
(França) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex”. Annex IX. 

 
ACGUV 13/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Universitat de Guayaquil (Equador) 
i la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex”. Annex X. 
 
ACGUV 14/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex 
XI. 
 
ACGUV 15/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alcoi i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XII. 
 
ACGUV 16/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre Campus Patrimonial i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XIII. 
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Punt 12. Aprovació, si escau, de proposta de distribució de la partida 
pressupostària de laboratoris docents, 2013. 
 
El vicerector d’Economia 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. 
 
La degana de la Facultat de Psicologia comenta que a la Comissió de 
Postgrau es va plantejar la possibilitat d’incloure els màsters en aquesta 
distribució, ja que també utilitzen els laboratoris. 
 
El vicerector d’Economia contesta que aquest model actua com a 
compensador de models anteriors i els màster no hi són perquè tenen un 
comportament diferent. 
 
La vicerectora de Postgrau afegeix que els màsters tenen un finançament 
diferent (de professorat extern i el 10% de la matrícula). La circular de 
gestió econòmica lliurada diu que en eixe 10% no entra el material 
inventariable, ja que la infraestructura és la mateixa per a graus i per a 
màsters. Opina que la proposta es pot valorar i estudiar. 
 
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: 
 

ACGUV 17/2013. “Aprovar la distribució de la partida 
pressupostària de laboratoris docents, correspondent al 2013, 
que s’adjunta com a annex”. Annex XIV. 

 
Punt 13. Acord, si escau, sobre complements retributius a la prestació 
econòmica de la Seguretat Social per a la situació d’incapacitat temporal. 
 
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 18/2013. “Aprovar l’acord soobre complements 
retributius a la prestació econòmica de la Seguretat Social 
per a la situació d’incapacitat temporal, que s’adjunta 
com a annex”. Annex XV. 
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Punt 14. Modificacions pressupostàries.  
 
No hi ha propostes. 
 
Punt 15. Torn obert de paraules. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació informa sobre 
dos aspectes que ja va posar en coneixement dels membres del Consell de 
Govern i que s’han resolt positivament. Per una banda, comunica que ja ha 
eixit la sentència que afectava als estudiants que havien interromput una 
classe un dia de vaga. La sentència els ha declarat no culpables. Així 
mateix, fa referència a les ajudes a la innovació i agraeix al vicerector de 
Cultura la reunió informativa de gener amb la Directora del Servei de 
Publicacions per a possibles millores. 
 
També agraeix a la vicerectora d’Infraestructura, Planificació i Campus que 
se’ls convocara a una reunió sobre les obres previstes en la Facultat. Entèn 
el projecte i opina que és viable, però no és el moment oportú i manifesta 
la seua preocupació perquè es puguen paralitzar les obres per falta de 
liquiditat. 
 
El president de la Junta de PDI comenta que en les darreres setmanes ha 
cridat molt l’atenció en la societat valenciana i en la Universitat de 
València el fet que la Generalitat està disposada a fer-se càrrec dels 
deutes del València Club de Fútbol. Opina que hauriem de replantejar-nos 
la nostra continuïtat en la Fundació València Club de Fútbol. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri, com a degà del campus de Tarongers 
fa palesa la situació que patirà el campus l’any que vé per falta d’espais, ja 
que està previst impartir el màster d’Advocacia. En aquest sentit, 
considera necessària una reunió dels degans i les deganes de campus amb 
la vicerectora d’Infraestructures, Campus i Planificació. 
 
Dulce Contreras ha consultat amb nutricionistes que li han dit que la llet en 
càpsules que es pren en aquest Consell és mala, cara i plena de greix. 
Demana que se substituisca per llet envasada normalment. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que el 10 de gener es 
van convocar les beques de Conselleria. El pressupost és semblant al 
d’altres anys i les condiciones d’adjudicació també. Si no hi ha prou diners, 
s’ordenaran per la nota mitjana. A més, s’han convocat dos tipus de 
beques per a universitats públiques. Una per a estudiants amb situacions 
econòmiques sobrevingudes i una altra per a promoure l’exce·lència 
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acadèmica, amb la matrícula gratuita d’un màster oficial en una universitat 
pública. 
 
Ara es prepara la convocatòria de les beques pròpies de la Universitat, que 
es publicarà en breu. Quant a les beques del Ministeri, la resolució es 
publicarà en agost. Agraeix al Servei d’Estudiants l’esforç en la tramitació. 
Indica que el 99% de les beques ja s’han tramitat a la Conselleria.  
 
La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals indica que ja 
s’esta tramitant l’eixida de les Fundacions del València Club de Fútbol i 
també del Llevant, però no és clar que accepten les renúncies, ja que 
jurídicament les fundacions ens comprometen molt més. En aquests 
moments la Fundació té uns objectius diferents i opina que la Universitat 
no ha de ser-hi, encara que som patrons sense cap aportació econòmica. 
 
I com que no hi ha més afers que tractar, es clou la sessió a les 13,50 
hores, de la qual cosa com a secretària general estenc aquesta acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


