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CONSELL DE GOVERN 

 
A la ciutat de València, el dia 26 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 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. 
 
Vicedegà Fac.  Filosofia i C. 
Educació: Vicente Claramonte 
 
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 
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Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
 
Vicedegana Fac. Ciències Socials: 
Mº Eugenia González Sanjuan 
 
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. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Elena Grau Almero 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 

Estudiant Fac. Ciències 
Matemàtiques: Gerard Mrtínez 
Poquet 
 
Estudiant Fac. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Alberto Gradolí 
Vivas 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Ramírez Serrano 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història: 
Laura Peris Bolta 
 
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: 
Amparo García Chapa 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
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 
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Degana Fac. Farmàcia: Teresa 
Barber Sanchis 
 
Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco 
 
 

 
 
Absències Justificades: 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 
PDI Fac. Ciències Socials: 
Magdalena López Precioso 

 
 

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 5 de febrer 
de 2013. 
 
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 Filologia, Traducció i Comunicació per 
presentar modificacions que són acceptades. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 19/2013. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 5 de febrer de 2013 amb les modificacions següents: 
 
. A la pàg. 7 , el darrer punt del paràgraf 5è es redacta 
així: “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. 
 
. A la pag. 19 en el 1r paràgraf del punt 15, canviar 
“Tanmateix” per “Així mateíx”. 

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



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 26 DE FEBRER DE 2013. 
 

-4- 

. El professor José Sepúlveda Arqués, del departament de Química 
Orgànica de la Facultat de Farmàcia. 
. Antonio Rico Gil, que fou president del Consell Social de la nostra 
Universitat. 
 
Dóna la benvinguda als nous membres que s’hi incorporen avui, elegits al 
Claustre del 7 de febrer i confia que treballen igual de bé que els anteriors 
representants per la seua tasca i compromís. Són els estudiants següents:  
 
. Gerard Martínez Poquet, de la Facultat de Ciències Matemàtiques. 
. Alberto Gradolí Vivas, de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
. Rubén Ramírez Serrano, de la Facultat d’Economia. 
. Laura Peris Bolta, de la Facultat de Geografia i Història.  
. Guillem Chismol Muñoz-Caravaca, de la Facultat de Geografia i Història. 
 
Així mateix, agraeix als estudiants que ixen Gabriel Salinas Lim, Abel 
Baselga Castells, Robert Penadés Mayor i Pablo Gallén Ortega, la tasca 
desenvolupada i la seua col·laboració en aquest òrgan. 
 
Igualment, agraeix a Manuela Poveda Rosa, representant dels 
departaments del campus dels Tarongers, que ix del Consell de Govern el 
treball desenvolupat i dóna la benvinguda a José Beltrán Llavador. 
 
Indica que la Universitat ha iniciat l’estudi de l’informe de la comissió 
d’experts per a la reforma del sistema universitari espanyol que el Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport ha fet públic. S’ha convocat l’Assemblea 
General de la CRUE per al 4 de març i un dels punts que s’hi tractaran serà 
aquest assumpte.  
 
Ahir es va signar un conveni per fomentar l’ocupació. En la reunió es va 
comentar que aquest assumpte, signat pel conjunt de les universitats 
públiques i privades no es pot dissociar del tema de les titulacions de grau 
i el compromís ha de ser seriós. La Conselleria d’Educació va dir que no es 
plantejava el tema dels graus, en canvi es plantejaven parlar dels màsters 
amb la col·laboració de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques. 
Es tracta de treballar i veure el que planteja la Generalitat, sempre 
defensant la nostra capacitat. En l’assumpte dels postgraus, opina que 
s’ha treballat bé, tenint en compte l’escenari tan restrictiu que patim. 
 
A continuació informa que s’han signat els convenis següents: 
 
. Les universitats públiques valencianes i la Generalitat Valenciana han 
signat un conveni per fomentar l’ocupabilitat.  
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. Amb la Fundació Universitat-Empresa de València i dins del programa de 
cooperació educativa, diversos convenis amb diferents entitats. 
 
El rector informa que hem renunciat a ser membres del Patronat de la 
Fundació València Club de Fútbol i també s’ha plantejat en la Fundació del 
Llevant. Com a institució no tenim el desig de formar part d’aquestes 
institucions, la qual cosa no vol dir que no continuem col·laborant en 
postgraus o en relacions institucionals, ja que la Universitat té un 
compromís amb la societat. 
 
A continuació informa que el 2019 se celebrarà el Congrès de la societat  
espanyola i internacional de matemàtiques aplicades ICIAM i SEMA a 
València. És una societat de primer nivell internacional, les edicions 
d’aquest congrès representen un referent a escala mundial i és una 
oportunitat per a la internacionalització de la nostra institució. Es tracta 
que es realitze en les instal·lacions de la nostra Universitat, coordinat per 
Rosa Donat, professora de la Facultat de Ciències Matemàtiques. Hauriem 
de donar el nostre suport a aquest congrès amb el compromís institucional 
d’acollir-lo. 
 
Cedeix la paraula a la vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació, al 
vicerector de Cultura i Igualtat i al gerent perquè informen d’altres 
assumptes. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació anuncia que es van a 
centralitzar les compres de paper. Es tracta de l’adhesió de la Universitat a 
la central de compres de la Generalitat Valenciana. La llei de contractes 
permet un sistema de racionalització de la contractació mitjançant acords 
marc. La Generalitat n’ha plantejat un per al subministrament de paper i hi 
permet la nostra adhesió. S’han estudiat les condicions tècniques i 
mediambientals i és molt convenient adherir-nos-hi, també per l’estalvi 
econòmic que comporta. Totes les unitats rebran informació del 
procediment adequat per portar a terme el subministrament. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat indica que la comissió que concedeix els 
premis Vicent Ventura ha acordar atorgar-lo a la periodista Rosa Solbes i a 
Albert Sánchez Pantoja. Agraeix les donacions de diversos artistes i 
especialment la del nostre company Vicent Álvarez, que ens ha donat 
pintures i recopilacions de Joan Fuster. També al diari El País, que ens ha 
donat el seu arxiu fotogràfic i els diaris des de la seua fundació. 
 
El gerent indica que quan tinguérem coneixement del pressupost de la 
Generalitat Valenciana de l’any passat, vam fer les previsions de tresoreria 
per fer front a l’exercici del 2013. Aquesta previsió és basava 
fonamentalment en les dades que coneixiem i en el supòsit que la 
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Generalitat pagaria en el 2013 les quantitats consignades al pressupost i 
els deutes corresponents als anys 2010, 2011 i 2012. Aquesta informació 
s’ha matisat per la reunió dels rectors amb la Conselleria, on ens asseguren 
la subvenció ordinària però, pel que fa al deute dels altres anys, el 
conseller d’Hisenda no es va pronunciar. Es va comprometre a convocar 
una comissió tècnica per tractar sobre un pla de pagaments i, si cal, 
reunions bilaterals en cadascuna de les universitats per atendre 
particularitats. Hi ha prevista una reunió la setmana entrant. Crida 
l’atenció, per a reflexió dels membres del Consell, que aquesta reunió s’ha 
endarrerit més del desitjable i la informació que ix en la premsa sobre la 
previsió del dèficit de la Generalitat Valenciana crea dificultats afegides 
que podrien afectar-nos a curt termini. Encara que estem superant el 
primer trimestre de dificultats, gràcies a la renovació de la pólissa de 
crèdit amb Bankia, l’absència d’informació sobre els índexs de dèficit públic 
de la Generalitat, ens causa dificultats. Les previsions que tenia la 
Generalitat no han estat correctes, ja que la recaptació efectiva ha baixat, 
malgrat els impostos directes i indirectes i el fet d’haver augmentat els 
punts impositius, fet que posa en perill les nostres previsions i la situació 
pot ser de difícil solució.  
 
La comissió tècnica ha de treballar en aquest context i hauriem d’obtenir 
de la Generalitat una resposta satisfactòria per fer les nostres previsions. 
En aquests moments, si no ens paguen part del deute, tindrem dificultats 
per a pagar la paga extraordinària de juny.  
 
En el proper Consell de Govern es donarà informació del compromís de la 
Generalitat amb nosaltres i del que pot passar en els propers mesos. 
 
La previsió és que ens paguen el deute del 2012 i obtenir la resposta 
necessària per atendre els nostres compromisos enfront de tercers i que la 
nostra economia puga remuntar. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que fa alguns dies va ser 
assaltada una professora en un carrer, responsabilitat de l’Ajuntament, del 
campus dels Tarongers. La Universitat fa temps que tracta de pactar amb 
l’Ajuntament algun tipus de solució. Demana als membres del Consell 
sensibilitat amb aquest tipus de problemes i també demana a l’equip 
rectoral el suport per a l’equip deganal. Manifesta la seua preocupació per 
la inseguretat, ja que els campus oberts tenen un perill complementari. Hi 
ha vint mil persones aproximadament en el campus i opina que aquesta 
situació no pot continuar. 
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El president de la Junta de PDI intervé en la mateixa línia. Insisteix en els 
problemes d’inseguretat i de violència, a més dels problemes de trànsit i 
de transport públic. D’altra banda, demana informació sobre el 
posicionament de la nostra universitat davant l’informe sobre el sistema 
universitari espanyol.  
 
El rector indica que sempre l’han preocupat els assumptes relacionats amb 
la seguretat. El conveni amb l’Ajuntament ja estava enllestit per a la seua 
signatura però, davant les eleccions autonòmiques, es va decidir ajornar-lo. 
Per la nostra part hi ha hagut diversos intents de reprendre les 
negociacions, però sense èxit i hi continuaran insistint. Malauradament, no 
és la primera vegada que hi ha atacs d’aquest tipus. Opina que s’ha de 
continuar treballant en aquesta línia i fer pressió. 
 
Pel que fa a l’informe de la comissió d’experts s’ha fet una distribució 
exhaustiva, fins a l’AGE i espera que les valoracions i contribucions de 
totes les comissions arriben al Consell de Govern, però no pot garantir que 
n’estiguen totes per al Consell del març i així poder posicionar-nos. 
Recomana una lectura acurada i posar atenció en els dos vots particulars. 
L’informe afecta tot el sistema d’organització, condicions laborals, 
gobernança, o estudis de les universitats i seria desitjable un 
posicionament del Consell de Govern pel març o l’abril per, portar-lo 
desprès a Claustre. Opina que el sistema públic universitari és un bon 
sistema, que ha mantingut la democràcia i tè dubtes sobre on ens pot 
conduir aquest informe. 
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que la majoria que ha llegit 
l’informe passa de la perplexitat a la indignació més absoluta. És important 
plantejar-nos un sistema d’estratègia. Opina que val la pena fer un 
document consensuat i potent, un document únic que tindrà més força i, 
per tant, demana que les juntes de centres lliuren els seus esborranys. 
 
El rector pren nota de la necessitat de prendre un posicionament el més 
aviat possible.  
 
Punt 3. Informe i presa d’acord, si escau, sobre el pagament de les 
mensualitats addicionals del complement específic del professorat 
funcionari. 
 
El rector presenta l’assumpte i explica que en les lleis de pressupost de 
2007, el 2008 i el 2009 es fixava la possibilitat d’aquest tipus de 
pagaments, però la majoria d’universitats no van procedir al seu 
pagament, tret de l’any 2010. La Universitat de València des del 2010 
paga aquests complements. Es va interposar un contenciós administratiu i 
la sentència va ser favorable a la persona que va reclamar i no a la 
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Universitat. Per això la UVEG va intentar acollir-se a la quantia major i 
plantejar un recurs, però no va ser acceptat i la sentència va ser ferma. Hi 
ha al voltant de 2.800 persones afectades i suposa 2,400.000 euros 
aproximadament. El rector va fer una resolució l’1 de desembre de 2012 
perquè no avançara el procés prescriptiu. Explica totes les condicions en 
les quals es fonamenta la resolució. L’alternativa hauria estat que 
cadascun dels 2.800 professors haguera reclamat individualment 
l’extensió de la sentència. 
 
Entèn que no hi ha perjudici i que ha fet ús d’una atribució que hi havia. La 
Universitat Jaume I i la Universitat Miquel Hernàndez han fet front al 
pagament de 2009, d’ofici. La Universitat Politècnica ho està considerant, 
però la nostra situació no és igual. 
 
Opina que hem de tenir prudència, atesa la situació econòmica tan 
restrictiva que patim i aconsella, sense renunciar a cap reconeixement, 
ajornar el pagament fins que tinguem el reconeixement i la resposta a 
l’escrit de la gerència a la Generalitat de data 7 de desembre comunicant 
les quantitats, per no patir situacions de conflicte institucional. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació agraeix les 
explicacions i es fa càrrec de la situació. En resum es podría dir que es 
proposa mantenir els drets i ajornar el pagament. Pregunta si la resolució 
del rector pot ser objecte de recurs. 
 
El rector contesta que qualsevol persona pot fer valer els seus drets i que 
els acords del Consell de Govern són recurribles. 
 
El president de la Junta de PDI opina que es podria obrir un procès perillós, 
ja que es tracta del reconeixement d’un dret i s’obriria un altre termini de 
reclamacions. Pregunta si es tracta d’esperar a que pague la Generalitat.  
Si és així, la via jurisdiccional que es pretenia evitar, ara es pot obrir. 
Assenyala que es planteja un problema procedimental perquè hi ha dues 
vies de reclamació. 
 
El rector indica que la resolució d’1 de desembre pretenia aconseguir 
coses positives, com la interrupció de la prescripció o ordenar el 
pagament, i s’ha fet de bona voluntat, per la qual cosa no li sembla lògic 
que es torne en contra, encara que, com és la seua obligació, donarà 
resposta institucional als possibles recursos que es plantegen. 
 
El gerent opina que la situació no és ara pitjor que abans. No hi ha hagut 
cap intenció de perjudicar cap treballador o treballadora de la Universitat. 
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En altres comunitats la reclamació s’ha denegat. En el pitjor dels casos 
podria començar un termini de reclamació i si hi ha sentència favorable 
caldria pagar. 
 
El president de la Junta de PDI no hi està d’acord i opina que la situació sí 
que és pitjor, ja que el 30 de novembre de 2012 hi havia quatre grups de 
PDI, uns que havien aconseguit l’extensió de la sentència, uns altres que 
havien començat a presentar reclamacions en aquest sentit, un tercer 
grup que no tenia tota la informació però havia sentit campanes i un darrer 
grup que no sabia res. Ara tenim 2.800 persones afectades que esperaven 
cobrar pel març i no cobraran i, per tant, s’han de fer plantejaments 
diferents. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que es 
pot obrir un procès incert i no en coneixem la repercusió, pero entèn que 
la Universitat no pot pagar i no pot estar en contra d’una decissió d’aquest 
tipus. 
 
El rector indica que qualsevol persona que no estiga satisfeta amb l’acord 
del Consell de Govern pot iniciar un contenciós administratiu que podría 
arribar a l’anul·lació de la resolució del rector. Indica que s’han fet les 
coses de la millor forma possible, però ha comès una imprudència amb la 
millor voluntat, per posar un calendari de pagaments. El dia 7 de març 
sabrem si el silenci és positiu o negatiu. Opina que l’1 de desembre de 
2012 només hi havia dues posicions: no fer res o fer la resolució.  
 
Se sotmet a votació la proposta d’acord. La votació es fa amà alçada i per 
38 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 20/2013. “Ajornar el pagament del complement 
específic de les pagues extraordinàries de 2009, reconegut 
al professorat funcionari de la Universitat de València, 
per resolució d’1 de desembre de 2012, en tant que la 
Generalitat Valenciana no el reconega.” 
 

Punt 4.  Modificació, si escau, de la concessió de premis extraordinaris de 
la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, del curs 
2011/2012. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
Afegeix que en ADE no s’havien tingut en compte tots els titulats i 
titulades, faltaven 52 persones de dobles titulacions i, per tant, cal 
concedir un premi extraordinari més. Proposa a Mª José Catalá Sánchez. 
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 21/2013. “Modificar l’ACGUV 277/2012, de 21 
de desembre, relatiu a la concessió de premis 
extraordinaris de diplomatura/llicenciatura de les 
titulacions adscrites a la Facultat d’Economia, 
corresponent al curs 2011/12, per tal de concedir un premi 
més en la llicenciatura d’Administració i Direcció 
d’Empreses a la llicenciada Mª José Catalá Sánchez.” 

 
Punt 5. 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. 
Afegeix que la Comissió d’Extensió Universitària ha informat favorablement 
sobre aquest assumpte.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 22/2013. “Aprovar l’activitat puntual d’extensió 
universitària  Congress  of UV Pharmacy students -1st 
international edition, que s’adjunta com a annex ”. Annex 
I. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de la participació de la Universitat de València 
en el programa DOCENTIA. Proposta d’avaluació de l’activitat docent.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa sobre les 
implicacions d’aquest programa. En la Comissió de Professorat del juliol de 
2012 es va portar un document al qual es van posar molts entrebancs i se 
sol·licità la creació d’un grup de treball, format per membres de la 
Comissió de Professorat, que va funcionar des del juliol de 2012 fins al 
gener de 2013. Aquestes persones eren: Ernest Cano -substituït en 
algunes reunions per Lorenzo Revuelto-, Jorge Catalá, Dolores Forés, -
substituïda en ocasions per Francisco Morillas-, Paula Jardón, Javier Plaza, -
substituït de vegades per Lourdes Ferrando-, Javier Lluch, -substituït per 
Pepe Pertusa-, Mª Dolores Sancerní, Hector Monterde, -substituït en 
ocasions per Antonia Mohedano- i Rafael Crespo, -substituït de vegades 
per Pilar Rueda. Aquest grup de treball ha estat coordinat pel responsable 
de la Unitat de Qualitat.  
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Indica que han treballat molt per arribar a un document de consens, que 
s’ha elaborat amb els criteris mínims de l’ANECA i s’han incorporat tots els 
suggeriments de centres i departaments per millorar el fons del document. 
En la Comissió de Professorat va obtenir 15 vots a favor, cap en contra i 5 
abstencions. Remarca que no és una iniciativa de la Universitat, sinó una 
necessitat i una obligació que ens imposa l’ANECA i s’ha fet amb els 
criteris mínims que ens exigeix. No posar en marxa aquest document té 
conseqüències per al professorat, sobretot el més dèbil, pendent 
d’acreditació i per als títols que impartim. 
 
L’AVAP va dir que el període de transició de les avaluacions s’acabaria 
quan les primeres universitats aconseguiren les certificacions d’aquest 
model. Aquest període acaba avui. Ha estat un període llarg que es posa 
en pràctica de forma experimental i si la UVEG continua sense model, no 
sabem que passarà amb les certificacions. És un requísit indispensable el 
fet que la Universitat tinga un model d’avaluació certificat. 
 
Som l’única universitat pública espanyola que encara no ha tramès a 
l’ANECA cap model i, quan es faça, l’ANECA podria modificar-lo. Una 
vegada aprovat, ho serà a nivell experimental. 
 
S’ha proposat tractar-lo en aquesta sessió, però els sindicats han demanat 
que abans es tracte en Mesa Negociadora. Per tant, vindrà a un proper 
Consell de Govern. Agraeix el treball fet a Rosendo Pou, al grup de treball i 
a la Comissió de Professorat. 
 
Punt 7. Aprovació, si escau, de normes de prèstec a domicili per a les 
biblioteques de la Universitat de València. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Indica que 
s’han millorat les eines informàtiques i s’hi han corregit algunes 
disfuncions. A més, s’hi han incorporat tots els suggeriments de la 
Comissió d’Estatuts, tret del referit a la penalització amb més dies de 
sanció. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 23/2013. “Aprovar les normes de prèstec a 
domicili per a les biblioteques de la Universitat de 
València, que s’adjunten com a annex ”. Annex II. 
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Punt 8. Autorització, si escau, per a la celebració d’acords marc per a la 
realització d’obres de reparació, ampliació i millora de la Universitat de 
Valencia.  
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 24/2013. “Autoritzar la celebració d’acords marc 
per a la realització d’obres de reparació, ampliació i 
millora de la Universitat de València d’import entre 
50.000 i 500.000 euros (IVA inclós) per obra, segons 
l’informe que s’adjunta com a annex ”. Annex III. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de la creació de la Xarxa Valenciana 
d’Universitats Saludables i vinculació de la Universitat de València. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que el setembre de 2011, la UVEG va formar part d’una 
xarxa d’universitats saludables espanyoles. Ara, les quatre universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana formen una Xarxa Valenciana 
d’Universitats Saludables. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 25/2013. “Aprovar la creació de la Xarxa 
Valenciana d’Universitats Saludables, així com la 
vinculació de la Universitat de València, d’acord amb la 
documentació que s’adjunta com a annex ”. Annex IV. 

 
Punt 10. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació, el vicerector de 
Participació i Projecció Territorial, la vicerectora de Comunicació i Relacions 
Institucionals i el delegat del rector per als estudiants presenten els 
convenis corresponents a la seua àrea de treball i fan referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
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S’obre un torn d’intervencions. 
 
El president de la Junta de PDI, sobre el conveni per a la creació d’una 
càtedra d’excel·lència i desenvolupament en emprenedoria, indica que hi 
ha altres convenis sobre aquest assumpte i planteja la possibilitat 
d’agrupar totes les iniciatives del mateix tipus. D’altra part, indica que a la 
clàusula 4 hi ha indeterminació en la composició. 
 
La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals indica que hi ha un 
protocol de càtedres que figura en el web i s’estan homogeneitzant però 
n’hi ha de diversos tipus. No està d’acord que hi haja diverses càtedres 
treballant en el mateix tema. Pel que fa a la clàusula 4, no és la primera 
vegada que es posa així, però normalment quan es constitueix és paritària. 
 
Per assentiment dels membres del Consell s’aproven totes les propostes, 
tret del conveni amb Maicerias Españolas-Arroz Dacsa, que se sotmet a 
votació. La votació es fa a mà alçada i per 38 vots a favor, 1 en contra i 
cap abstenció, s’aprova. 
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 26/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Guaduassuar 
i la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex ”. Annex V. 

 
ACGUV 27/2013. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Fundació Hospital 
Universitari Vall d’Hebron i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex ”. 
Annex VI. 

 
ACGUV 28/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Maicerias Españolas - Arroz Dacsa i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la creació 
de la “Càtedra Excel·lència i Desenvolupament en 
Emprenedoria: d’estudiant a empresari”, el text del qual 
s’adjunta com a annex ”. Annex VII. 

 
ACGUV 29/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre La Taras Shevchenko National 
University of Kyiv (Ucraïna) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex ”. 
Annex VIII. 

 
ACGUV 30/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre La Dongseo University (Corea) i la 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 26 DE FEBRER DE 2013. 
 

-14- 

Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex ”. Annex IX. 
 
ACGUV 31/2013. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de València, la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat de 
València. Estudi General, para el desenvolupament del 
programa València-Conviu, el text del qual s’adjunta com 
a annex ”.  Annex X. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de la distribució de la partida pressupostària 
de recursos de suport a la docència. 
 
El vicerector d’Economia presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que 
aquesta distribució es correspon amb l’anterior línia pressupostària de 
confort docent. En aquest model hi ha 8 variables (4 referides a  
l’estudiantat i 4 als espais). En l’estudiantat, el 25% correspon a ECTS i 
l’altre 25% a experimentalitat. En els espais, el 25% correspon al nombre 
d’aules i superfícies i l’altre 25% a hores d’ús de les aules. L’any anterior 
es repartiren 300.000 euros i enguany 279.000 i s’hi ha afegit una 
clàusula de garantia. Al campus de Blasco Ibañez corresponen 98.915 
euros; al campus de Burjassot-Paterna 74.053 euros i al campus dels 
Tarongers, 106.032 euros. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que aquest model millora 
notablement l’anterior i és més sofisticat, però planteja una reflexió: tenint 
en compte que es tracta de recursos de suport a la docència, la Facultat 
d’Economia, carregada d’alumnes i de docència, aspira a millorar. Opina 
que la via de treball és correcta, però des de la Facultat insistiran en la 
millora. 
 
Rafael Magdalena, com a representant dels departaments del campus de 
Burjassot, indica que tenen molta docència experimental i també edificis 
molt envellits. Aquest repartiment, encara que està més elaborat, no 
reflecteix les necessitats del campus. Transmet la seua queixa i la seua 
petició de millora. 
 
La degana de la Facultat de Física afegeix que al campus de Burjassot hi ha 
edificis que cal remodelar i els laboratoris estan en el mateix estat que fa 
trenta anys. Hi ha una necessitat urgent d’actuacions. 
 
La degana de la Facultat de Química se suma a la intervenció anterior. En 
la Comissió Econòmica ja va plantejar el mateix. 
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La degana de la Facutat de Dret dóna suport a la intervenció del degà de 
la Facultat d’Economia i indica que no tenen prou aules per a l’any que ve. 
 
El vicerector d’Economia indica que qualsevol model de distribució sempre 
és millorable i discutible, però la seua opinió és que un model amb 8 
variables pot recollir molts aspectes. És partidari de no tocar el model, ja 
que és equilibrat. El que falta són més diners. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 32 
vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 32/2013. “Aprovar la distribució de la partida 
pressupostària de recursos de suport a la docència, que 
s’adjunta com a annex ”. Annex XI. 

 
Punt 12. Modificacions pressupostàries. 
 
No hi ha cap proposta. 
 
Punt 13. Torn obert de paraules. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria felicita la Universitat, 
el Servei d’Educació Física i Esports i la Facultat de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport per l’organització de la segona carrera pedestre diumenge 
passat. 
 
Gerard Martínez informa sobre la vaga estudiantil de 48 hores dels pròxims 
dimecres i dijous. Llegeix el manifest de la convocatòria de vaga de 
l’assemblea interuniversitària i comunica que BEA SEPC i Acontracorrent hi 
donen suport. Així mateix, des del BEA i SEPC demanen als degans i 
deganes indulgència davant la vaga i que no es penalitze als estudiants 
que la secunden. 
 
Laura Peris per part del col·lectiu d’estudiants, demana una disculpa del 
professor de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació pels 
incidents amb alguns estudiants. D’altra banda, indica que el mes passat 
va rebre queixes d’estudiants perquè se’ls ha denegat la sol·licitud de 
canvi de grup per motius de feina. 
 
El rector indica que traslladarà les seues demandes al degà de la Facultat 
de Filologia, Traducció i Comunicació i als òrgans corresponents. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia agraeix la iniciativa per la 
signatura del conveni que regula la docència dels estudiants de medicina 
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als Hospitals públics i en nom de la Facultat d’Infermeria i Podologia dóna 
la benvinguda als mateixos a les instal·lacions del Consorci Hospital 
General. Considera que la seua presència ajudarà a que els estudiants 
d’infermeria no estiguen tan a soles com ho venen estant des de 2005 en 
eixe context i espera que facilite l’obtenció de recursos docents que 
encara falten a les instal·lacions del Consorci, com ara un servei de 
reprografia, biblioteca, aules de pràctiques o accés al bar sense necessitat 
de consumir. Igualment, planteja la seua inquietud per l’aparent mancança 
d’espais docents per al curs 2013/14 i que podria dificultar la ubicació del 
quart curs d’Infermeria de l’any vinent. 
 
El president de la Junta de PDI indica, com a representant de la Plataforma 
en defensa de la Universitat Pública, que dóna suport a la convocatòria de 
vaga dels estudiants damunt esmentada i fa una crida a la participació. 
 
Rubén Ramírez, de Campus Jove, també dóna suport a la convocatòria de 
vaga, però no poden donar suport a l’ocupació de la Facultat d’Economia 
prevista a partir de les vuit de la vesprada. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
12’30 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez 
 
 
 
 


