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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 25 de juny de 2013, a les 13,00 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 extraordinària 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 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques 
(en funcions): Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
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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: José 
Beltrán Llavador 
 
Representant departaments: José 
Rafael Magdalena Benedicto 
 
Representant Instituts 
universitaris: Rafael Martínez Durá. 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María José 
Lorente Carchano 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac.Farmàcia: Luis Torres 
Asensi 
 
PDI Fac. Química: Maria Teresa 
Picher Uribes. 
 
PDI Fac. Economia: Vicenta 
Dolores Forés Conchell 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 

 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
Cristóbal Zaragozá Fernández. 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Elena Grau Almero 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 
Estudiant Fac. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Alberto Gradolí 
Vivas 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història: 
Laura Peris Bolta 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història:  
Guillem Chismol Muñoz-Caravaca 
 
PAS Fac. Infermeria i Podologia: 
Miquel Coll Huerta 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 
PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degana Fac. Farmàcia: Teresa 
Barber Sanchis 
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Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 

 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  

 
 

------------------ 
 
El rector sotmet a votació el caràcter urgent de la sessió, en compliment 
de l’art. 8.3 del Reglament del Consell de Govern. La votació es fa a mà 
alçada i per unanimitat (42 vots a favor), s’aprova.  
 
Punt únic. Informe i adopció d’acord sobre la convocatòria de professorat 
contractat doctor publicada al DOGV de 13/6/13, amb relació al burofax 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
indica que en el Consell de Govern de 28 de març, es van aprovar una sèrie 
de places per transformació, finalització de contracte o promoció, segons 
els criteris de promoció aprovats a partir de les negociacions de Mesa 
Negociadora i de l’informe favorable de la Comissió de Professorat. Es van 
aprovar tretze places d’ajudant doctor i set places en atenció a la taxa del 
10% de reposició exigida, dels quals cinc eren a TU i dues a CU. Després es 
va sol·licitar als departaments l’acceptació d’aquesta promoció i se’ls 
dóna un termini de 20 dies per contestar i sol·licitar la promoció amb els 
perfils i tribunals. El 15 d’abril de 2013 es va demanar l’autorització de 
Conselleria i es van detallar les places i, si escau, la finalització del contrate 
dels professors i professores Ajudants Doctors. La Conselleria ens demana 
més informació sobre els ajudants que no finalitzen el contracte i que 
sol·liciten la promoció a ajudant doctor. El 26 d’abril donem la informació 
detallada i el dèficit docent de les àrees de coneixement i el 23 de maig la 
Conselleria ens autoritza la promoció de les diferents categories de 
professorat demanades. El Consell de Govern del 28 de maig ho va aprovar 
i el 13 de juny es publiquen les convocatòries de 10 places de contractats 
doctors. Els altres tres no s’han convocat perquè els departaments varen 
sol·licitar el seu ajornament ja que el professorat encara no s’havia 
acreditat. 
 
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ens lliura un burofax el 
14 de juny per requerir-nos a anul·lar la convocatòria d’ajudants doctors 
que arriba a aquesta Universitat el 17 de juny. 
 
A continuació, s’informa a la Comissió de Professorat i als sindicats i es 
lliura als afectats una comunicació el més tranquilitzadora possible, 
indicant que “si fóra necessari s’aplicarà la previsió continguda en la 
disposició addicional sisena del Reglament de Selecció de Personal Docent i 
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Investigador de la Universitat de València”. Segons aquesta disposició es 
podrà contractat interinament, com a professorat contractat amb caràcter 
indefinit, el professorat que finalitze el seu contracte i que ocupe una 
plaça que s’haja transformat en plaça de caràcter indefinit. Paralel·lament 
a aquesta difusió de la informació, es posà en contacte amb altres 
universitats que estan en una situació semblant, com ara, Alacant, 
Saragossa i Alcalà d’Henares.  
 
La Universitat d’Alcalà d’Henares anava a portar el tema a Consell de 
Govern. La Universitat de Saragossa havia fet una revisió d’ofici per retirar 
la convocatòria i nomenar contractats doctors interins, mitjançant concurs 
urgent i la Universitat d’Alacant també havia decidit retirar la 
convocatòria.  
 
Per la nostra part, ahir vam convocar una reunió urgent amb els afectats i 
amb els sindicats. Indica que l’objectiu de l’equip de govern és mantenir 
aquest professorat en la nostra Universitat i aplicar la millor solució perquè 
queden protegits davant un recurs contenciós administratiu. És un 
professorat acreditat que no podem perdre. 
 
En aquesta reunió es van preguntar tots els dubtes i se’ls va dir que 
estarien informats en tot moment. S’hi plantejaren tres opcions: continuar 
endavant, retirar la convocatòria o fer una suspensió cautelar fins que hi 
haja una resolució. L’informe jurídic recomana al·legar al requeriment i 
suspendre cautelarment les convocatòries. 
 
Els afectats van manifestar per unanimitat que prefereixen ser nomenats 
contractats doctors interins a mesura que finalitzen els seus contractes, ja 
que els crea incertersa concursar i continuar amb la convocatòria i esperar 
a la resolució definitiva del contenciós. 
 
La vicerectora indica dues diferències importants respecte de les 
convocatòries de places de funcionaris recorregudes: que estem en el 
principi del procès (el termini per participar en la convocatòria acaba el 6 
de juliol) i en el de funcionaris ja s’havien fet quasi tot els nomenaments i, 
que si la sentència anul·la la convocatòria, els ajudants doctors es 
quedarien sense res perquè el seu contracte no és prorrogable, mentre 
que en el cas dels funcionaris els CU passarien a TU i els TU a contractats 
doctors. 
 
Si tinguerem una sentència, caldria executar-la i no es podrien nomenar 
interins. Per tant, atenent la sol·licitud dels ajudants doctors, proposa: 
que es retire la convocatòria o que se suspenga, però en cap cas continuar 
amb el procés, i que a mesura que acaben els contractes se’ls nomene 
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contractats doctors interins. Per coherència, opina que és millor suspendre 
la convocatòria en lloc de retirar-la. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació manifesta la 
repulsa més absoluta a la imposició del Ministeri. És un nou atac a la 
Universitat pública i sembla que volen eliminar la institució, el professorat 
en formació i la seua integració en la Universitat.  
 
Dulce Contreras agraeix la vicerectora la seua exposició. Manifesta la seua 
preocupació en nom dels professors que estan en aquesta situació i 
demana, per a un futur pròxim, que se’ls tinga en compte a l’hora d’una 
hipotètica promoció.  
 
El president de la Junta de PDI indica que cal buscar una eixida raonable. 
Entèn, encara que no acaba de compartir, la situació de les persones que 
es troben en aquesta conjuntura i volen la màxima seguretat. Resalta que 
aquest problema no afecta sols a deu persones, sinó també a les persones 
que es veuran afectades en els propers cursos. Pel que fa a la 
convocatòria, opina que cal suspendre-la i buscar les solucions jurídiques. 
Hem d’explicar al Ministeri d’Economia i al d’Educació quina és la situació, 
ja que sembla que hi ha un conflicte de competències. 
 
La seua reflexió és que no podem convertir en guerres fraticides aquestos 
assumptes. Cal buscar una solució global, atès que la taxa de reposició no 
serveix per a res, la millor opció jurídica és suspendre, però acompanyada 
d’una ofensiva estratègica. 
 
Oto Luque indica que li preocupa aquest assumpte i que hi ha una 
sensibilitat molt forta. Proposa que s’escolte als professors i opina que 
crear una nova figura de professorat, crearà certes incerteses i altera les 
expectatives dels profesors. Aquest, no és un problema estrictament 
nostre, sinó de tota la universitat espanyola.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que hem de prendre un 
posicionament doble: resoldre el problema dels afectats i un 
posicionament jurídic. Ha de quedar clar que estem en contra d’aquesta 
agressió i li agradaria tenir un posicionament també de la CRUE. Planteja 
els seus dubtes pel que fa a la forma de contractació dels professors 
afectats i les conseqüencies a mitjan termini.  
 
Maria Luisa Manzano està d’acord que es tracta d’una agressió i planteja 
els seus dubtes sobre la solució per als afectats. Opina que s’estàn 
bloquejant totes les formes de gestionar una contractació del professorat i 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 25 DE JUNY DE 2013 extraordinari. 
 

-6- 

que es crearà una nova Governança. Hem de veure com fer front a tot 
això. 
 
Jesús Estruch indica que tots opinen que es tracta d’un atac que afecta a 
tots, fins i tot als estudiants. Hem de lluitar políticament davant el 
Ministeri i ens hem d’oposar al requeriment. Cal buscar una solució el més 
garantista possible per als afectats i consultar als serveis jurídics. Opina 
que retirar no vol dir reconéixer.  
 
La degana de la Facultat de Dret està d’acord amb la intervenció anterior. 
Cal contestar el burofax perquè guanyem un mes de temps i els dubtes 
sobre contractació laboral o per concurs han d’aclarir-se. 
 
José Landete agraeix a la vicerectora les gestions que ha fet amb els 
afectats. Cal tenir en compte que els afectats no volen un contenciós 
administratiu. Com a contractat doctor que és, té un contracte laboral i 
també hauria de ser-lo el contracte dels interins, que estaria subject que hi 
haja una plaça per cobrir. Opina que el contracte d’interinitat reclama un 
procès de selecció, però no hi ha formulat cap contracte. Per tant, hi ha 
molts dubtes a aclarir i necessitem més temps. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que els criteris 
de promoció s’aprovaren per al curs acadèmic 2013/14. Efectivament, la 
taxa de reposició no soluciona res, però és necessari garantir la 
permanència dels afectats en aquesta Universitat. Ara tenim que decidir el 
procediment per fer-ho. L’objectiu de l’equip de govern és que continuen 
amb les màximes garanties. La figura del contractat interí genera dubtes, 
però, segons els serveis jurídics, és la única que tenim i, a més, hem de ser 
discrets, atès el nivell de vigilància del Ministeri. L’opció més viable seria 
nomenar contractats doctors interins sense concurs, suportant-nos en el 
nostre Reglament i que la Conselleria ens ha autoritzat les places. 
 
Altre assumpte és decidir si retirem o suspenem la convocatòria. Si se 
suspèn, ens pot portar a un contenciós. L’altra opció és retirar-la però fent 
al·legacions. Seria partidària d’acordar fer les contractacions i no 
continuar endavant amb el procés fins que els serveis jurídics ens informen 
sobre la conveniència d’una retirada o una suspensió cautelar. 
 
El president de la Junta de PDI indica que la decisió hauria de ser presa en 
funció de la creació de places, ja que si ens retirem, la plaça deixaria 
d’existir. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat li contesta que 
s’anul·la la convocatòria no la plaça. 
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El rector indica que no és partidari de retirar la convocatòria perquè seria 
un error estratègic i la figura jurídica de suspensió cautelar implica una 
resolució del rector. Proposa contestar el burofax desestimant el 
requeriment del Ministeri d’Hisenda, tot atenent la legalitat del procès i 
l’autorització de Conselleria. Desprès es pot continuar amb el procès de 
suspensió cautelar, per la qual cosa demana autorització per fer la 
corresponent resolució. 
 
Una segona part, seria el nomenament dels interins. S’ha parlat de 
contractació directa i de concurs. Opina que es poden fer els 
nomenaments de contractats doctors interins a l’espera que es resolga el 
procès i estudiar més la conveniència de contractació directa o concurs 
urgent per a les persones afectades.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (39 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 131/2013.  
 
“1. Desestimar el requeriment del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, atès la legalitat dels nostres 
procediments i l’autorització de Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport.  
 
2. Autoritzar al rector per a suspendre cautelarment la 
convocatòria del professorat contractat, publicada el 13 de 
juny de 2013.  
 
3. Nomenament de professorat contractat doctor interí, 
quan finalitzen el contracte d’ajudant doctor.” 

 
El degà de la Facultat d’Economia fa una reflexió. Hi ha un conflicte de 
competències entre l’administració central i l’autonòmica al que s’ha de fer 
referència. 
 
El rector indica que estem davant un assumpte molt greu. La Universitat 
d’Alacant té recorregudes les dues convocatòries, de funcionaris i de 
contractats. Amb aquestes actuacions s’aprecia clarament un nou disseny 
d’educació i encara falten decrets que no s’han publicat, com el de 
modificació de professorat, el de centres i departaments i el decret sobre 
la Governança. La seua valoració és que tenim un ministre molt dur, però la 
situació pot ser encara pitjor, ja que no s’ha aconseguit una interlocució 
de fluidesa amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
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I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió a les 
13,30 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 


