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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 16 d’Octubre de 2013, a les 9’30 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban Morcillo 
Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, 
queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. 
 
 
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 Relacions 
Internacionals i Cooperació: Olga 
Gil Medrano 
 
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 
 
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 
 
Vicedegà Fac. Infermeria I 
Podologia: Antoni Merelles Tormo 
 
Vicedegana Fac. Dret: María de 
Lourdes Ferrando Villalba 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Degana Fac. Farmàcia: Teresa 
Barber Sanchis 
 
Representant departaments: 
Santiago Renard Álvarez 
 
Representant departaments: 
Jesús Olavarria Iglesia 
 
Representant departaments: José 
Manuel Claver Iborra 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María José 
Lorente Carchano 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
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PDI Fac.Farmàcia: Luis Torres 
Asensi 
 
PDI Fac. Química: Maria Teresa 
Picher Uribes. 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Elena Grau Almero 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Ciències Socials: 
Magdalena López Precioso 
 
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 Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 

Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques 
(en funcions): Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
Absències justificades: 
 
Vicerectora de Comunicació i 
Relacions Institucionals: Silvia 
Barona Vilar  
 
Vicerector de Cultura i Igualtat: 
Antonio Ariño Villarroya 
 
Vicerectora de Sostenibilitat, 
Campus i Planificació: Clara 
Martínez Fuentes 
 
Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 16 D`0CTUBRE DE 2013 

-3- 

 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 27 de 
setembre de 2013. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretària General. Comunica la modificació presentada per 
la degana de la Facultat de Dret, que és acceptada. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 182/2013. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 27 de stembre de 2013 amb la modificació següent: 
 
A la pàg. 16, el darrer paràgraf se substitueix per aquest: 
“La degana de la Facultat de Dret fa seues les paraules de 
José Landete i insisteix que, tal i com ho ha explicat la 
vicerectora de Postgrau i el degà de la Facultat 
d’Economia, per tractar-se d’un màster interdisciplinar, 
els destinataris del qual també són els estudiants de la 
Facultat de Dret, hauria d’haver, almenys, una persona 
representant de la Facultat de Dret de les possibles àrees 
implicades, com ara, de dret financer o dret administratiu 
en la CEPE del màster de Política Econòmica i Economia 
Pública i que siga dona per complir la paritat.” 
 

Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector transmet les felicitacions als membres de la comunitat 
universitària següents: 
 
. El nou director de l’Observatori Astronòmic, el professor José Carlos 
Guirado Puerta.  
 
. El catedàtic d’Òptica, Dr. Pedro Andrés Bou, el seu nomanement com a 
president de la Red Iberoaméricana de Optica (RIAO) per al trienni 2013-
2016. 
 
. La catedràtica del Departament de Medicina, Dra. Ana Lluch Hernández, 
per guardó en la setena edició dels premis EVAP /BPV, Valencia 2013 que 
concedeix l’Associació d’Empresàries i professionals de València, l’objectiu 
del qual és fer visible la dona en el terreny empresarial i professional i per 
evitar qualsevol discriminació per raó de gènere. 
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. La professora del Departament d’Economia Aplicada, Dra. Aurora Pedro 
Bueno, per ser triada com a una de les vicepresidentes del Comité de 
membres afiliats de l’Organització Mundial del Turisme (UNWTO). 
 
. El catedràtic de Filologia Clàssica, Dr. Jaime Siles Ruiz, per la distinció 
com a fill predilecte de la ciutat de València.  
 
. Els estudiantes de grau de Medicina, Sr. Francisco José Albert Bisbal i Sr. 
Pablo Correa Bellido, per haver estat premiats pel treball Estudio 
monográfico sobre la efectividad de nuevos fármacos en el tratamiento del 
Alzheimer presenta al Simposi Internacional dirigit pel Dr. George Perry al 
Congrès médic celebrat a Texas. 
 
. L’arquitecte Sr. Antonio Escario, pel nomenament com a mestre valencià 
d’Arquitectura, per la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
la Comunitat Valenciana (responsable de rehabilitar edificis emblemàtics 
com La Nau i el Rectorat). 
 
. Els investigadors de l’ICMOL, Sra. Elena Pinilla Cienfuegos i Sr. Efrén 
Navarro Moratalla per ser guardonats amb el Premi València Idea 2013, en 
la categoria d’Energia i Medi Ambient.  
 
. L’equip València/Biocampus liderat per l’investigador Sr. Manuel Porcar 
Miralles de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva per la 
classificació obtinguda en la fase europea del concurs de biologia sintètica 
IGEM 2013 i la medalla d’or amb el seu projecte Wormboys. 
 
. L’Investigador del CSIC Juan José Gómez Cadenas i el seu equip de l’IFIC, 
per aconseguir una de les Advanced Grants de 2013 que concedeix 
l’European Research Council (ERC9, organisme europeu que recolza la 
investigació d’excel·lència (2.8 milions per a cinc anys). 
 
. L’equip d’investigadors de la Unitat de Neurobiologia Molecular de la 
Universitat de València, dirigits per la catedràtica de Biologia Cel·lular, Dra. 
Isabel Fariñas Gómez, per la publicació de la revista Nature Neuroscience, 
els resultats d’un treball que podria llançar llum sobre el manteniment de 
les cèl·lules mare del cervell adult i de la seua activitat per a produir noves 
neurones de tota la vida.  
 
A continuació, el rector indica que el 10 d’octubre es va reunir a Madrid el 
Comité Permanent de la CRUE, amb el director de la Fundació 
Universidad.es, Guillermo Cisneros. 
 
L’1 d’octubre es va fer l’acte homenatge del 150 aniversari del naixement 
del Dr. Ramón Gómez Ferrer, a la Reial Acadèmia de Medicina. 
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El 3 d’octubre es va inaugurar la primera Conferència Valenciana de 
degans i deganes de les Facultats d’Economia i Empresa a la Facultat 
d’Economia de la nostra Universitat. 
 
El 4 d’octubre de 2013 va tenir lloc l’acte de presentació del llibre en 
homenatge al catedràtic emèrit del Departament de Dret Mercantil, Dr. 
Francisco Vicent Chulia, a l’aula Magna del C/ de La Nau amb intervencions 
del secretari d’estat d’Administracions Públiques i del Conseller d’Hisenda i 
Administracions. 
 
El 7 d’octubre es va inaugurar la jornada “L’organització territorial 
valenciana i l’administració pública local”, organitzada mitjançant el 
Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial, amb col·laboració 
d’IMELSA. 
 
A continuació, indica que la LOMQUE ha estat recentment aprovada sense 
que hi haja consens en la comunitat educativa i el Consell de Govern es va 
posicionar en contra. S’ha acordat fer arribar el nostre acord al Consell 
d’Estat. 
 
Finalment, cedeix la paraula la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, el 
gerent i el president de la Junta de PDI perque informen de diferents 
assumptes de la seua competència.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que, com ja va avançar 
al darrer Consell de Govern, el 10 d’octubre es va reunir la Comissió de 
beques i fa un resum sobre la situació i sobre les beques del MEC, de la 
GVA i de les pròpies del curs 2012/2013. El curs 2012/13 es van 
demanar 21.381 beques en la convocatòria del Ministeri, el que suposa un 
increment. S’han concedit 12.762, que suposa el 59’7% de les 
sol·licituds. El número absolut de beques concedides és superior al del 
curs anterior, però en percentatge respecte a les sol·licituds és inferior. Si 
es relaciona amb el número total d’estudiants, un 25,7% dels estudiants 
de la UV té una beca del Ministeri.  D’aquests estudiants, el repartiment és 
prou igualitari per branques de coneixement, però hi ha algunes 
diferències, com ara, que el nivell més alt d’estudiants amb beca és en 
Ciències de la Salut i que el més baix està en Enginyeria i Arquitectura. Les 
dades es faran públiques quan es tanquen definitivament. Dels estudiants 
becats, tots tenen beca de matrícula i un 89,7% tenen algun altre tipus de 
component. 
 
També s’ha fet una estimació de quants estudiants podrien perdre la beca 
del ministeri amb les noves condicions acadèmiques. Aproximadament el 
30% dels estudiants de primer curs perdria la beca compensatòria u altres 
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tipus de component i un 7% dels estudiants de segon curs i succesius 
podria perdre totalment la beca.  
 
Pel que fa a les beques de Conselleria, encara no s’han resolt, però hi ha 
una resolució provisional. S’han sol·licitat 5.238, de les quals 625 s’han 
concedit i 95 estan en llista de espera. Extraoficialment, ens han 
comunicat que també es concediran les 95 de la llista de espera. En total 
seran 720 beques concedides.  
 
La novetat d’enguany és la convocatòria de beques per causes 
sobrevingudes. Hi ha 245 sol·licituds d’estudiants de la Universitat de 
València i s’han concedit 135. Algunes de les denegacions ho són per 
manca de documentació acreditativa de la causa sobrevinguda, i en 
aquests moments s’està en periode d’aportació de documentació 
addicional. 
 
Respecte a les beques pròpies, hi ha 1.400 sol·licituds i probablement es 
concediran totes les que acomplisquen els requisits acadèmics i 
econòmics.  
 
Finalment, informa sobre els alumnes de grau matriculats en el curs 
2013/14:  
 
La matrícula de primer curs ha anat molt bé i tan sols hi ha cinc titulacions 
amb algunes vacants. S’han matriculat 8.739 estudiants, per la qual cosa 
estem molt satisfets.  
 
Pel que fa a la matrícula global, el número d’estudiants de la Universitat de 
València de graus i cicles ha disminuït aproximadament un 5%, tenim 
42.747 estudiants, com a conseqüència lògica de la nova estructura de les 
titulacions. El que és més preocupant és que el número de crèdits 
matriculats ha baixat més, concretament un 13%. Una posible causa pot 
ser que tenim matrícula a temps parcial, però probablement aquesta 
disminució es deu principalment a que l’estudiant a temps complet ajusta 
més la seua matrícula i es matricula de menys crèdits.  
 
El rector afegeix que tenim al voltant de dos milions d’euros menys en 
rebuts emesos, que és la conseqüència no sols de la desaparició del cinquè 
curs de les titulacions, sinó també de la menor matriculació de crèdits. Per 
tant, hi ha un descens en la recaptació de taxes universitàries.  
 
El vicerector d’Economia afegeix que en els darrers deu anys s’ha donat de 
baixa un 2% dels estudiants.  
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El gerent informa que hi ha previsió que la nòmina d’aquest mes es pague 
el 31 d’octubre amb tota normalitat. Anuncia que el dia 20 de novembre 
s’han de pagar quasi 16 milions d’euros a Conselleria d’Hisenda, ja que no 
ens han acceptat els ajornaments demanats. Des de la Gerència, sotmetrà 
al Consell de Govern un informe sobre la situació econòmica-financera de 
la Universitat i sobre la previsió del pressupost de 2014. 
 
Anuncia també que el dia 28 els nostres estudiants amb pagament ajornat 
de matrìcula, rebran el càrrec del primer rebut de les taxes de la matrícula i 
desprès els succesius. Per als rebuts tornats, es farà un primer intent de 
recobrament automàtic el 15 del mes següent i el segon recobrament el 
faran els centres. El 28 de gener de 2014 es farà el segon cobrament per 
als estudiants que tenen la matrìcula fraccionada en dos terminis. Per als 
estudiants que tenen fraccionat el pagament en sis terminis, el 15 d’abril 
acabarà aquest procès i passarà als centres. 
 
La Generalitat, des d’ara fins a desembre, solament ens abonarà la 
mensualitat ordinària. Si ens arribaren les mensualitats compromeses, 
acabariem l’any de forma estable.  
 
El president de la Junta de PDI agraeix, en nom de la Plataforma en 
defensa de l’ensenyament públic, la col·laboració i la infraestructura 
donada als centres. Pel que fa al pagament de les nòmines, recorda una 
resolució del rector sobre els teminis. Hi ha hagut moments de gran 
dificultat en gener i en agost i, per això, s’hauria de tenir en compte 
aquesta resolució per no perdre de vista el pla de treball que hem de tenir.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials planteja al gerent, en el cas dels 
rebuts impagats per causes sobrevingudes, si es pot coordinar la situació i 
mantenir el procediment que hi havia.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que 
despús-ahir els estudiants de l’Assemblea universitària ocuparen l’antiga 
Cafeteria de la Facultat de Filosofia. No hi ha hagut problemes i estan 
discutint sobre la vaga de la propera setmana. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que la 
vicerectora d’Estudis i Política Lingüística ha dit que ha pujat la matrícula 
de nou ingrès i el percentatge de crèdits ha baixat per la durada de les 
titulacions. Opina que el motiu principal és la crisi econòmica i en aquest 
sentit, indica que la matrícula varia i fins i tot puja un poc en alguns casos. 
S’hauria de tenir en compte altres possibilitats com ara, l’anul·lació parcial 
de matrícula que suposa més ingressos o l’ampliació de matrícula per als 
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estudiants que ho desitgen. La nostra normativa és restringida i no permet 
matricular-se en altres titulacions, però si s’obre aquesta possibilitat, 
podrien entrar ingressos extra (al voltant d’un 5% de la matrícula total). 
Es refereix a assignatures per damunt de les assignatures de la pròpia 
titulació, amb reconeixement oficial i l’aval de la UVEG. Açò s’hauria 
d’estudiar bé per no crear excedents docents i advertir als estudiants que 
els horaris potser no foren compatibles. Opina que en aquesta Universitat 
tenim docents molt qualificats per a fer-ho. 
 
El degà de la Facultat d’Economia planteja un assumpte que, potser, no 
siga d’aquest punt, sinó del torn obert de paraules: divendres proper hi ha 
una Conferència en la Facultat d’Economia de José Viñals, del FMI, que ens 
dóna la possibilitat de debatre sobre el tema de la crisi i es troba que hi ha 
membres de la comunitat universitària que volen boicotejar l’acte. Demana 
l’adhesió del Consell de Govern a la llibertat d’expressió. Li sembla d’una 
gravetat extrema que s’impedesca que una persona del FMI puga 
expressar-se. Aquest acte ens dóna la possibilitat d’escoltar totes les veus 
per poder entendre aquesta crisi. Demana un pronunciament del Consell de 
Govern.  
 
Dulce Contreras opina que tot el que siga informació sobre la crisi, ha de 
ser benvinguda i que cal donar al degà el suport sol·licitat. 
 
El vicerector d’Economia, com a complement a la intervenció del degà de 
la Facultat d’Economia, diu que José Viñas és premi en Economia i podria 
ser un acadèmic més. En la Facultat hi ha partidaris d’eixir de la crisi a la 
manera americana, més expansiva i altres a l’europea amb polítiques de 
consolidació fiscal. És un tema obert a la discusió. 
 
El president de la Junta de PDI manifesta la seua sorpresa per aquest 
debat, ja que no entèn el que es pretèn. És clar que cal donar veu a tots. 
No entèn la qüestió preventiva.  
 
El degà de la Facultat d’Economia afegeix que ha convidat a tots, 
mitjançant el facebook, perquè facen les aportacions i les preguntes que 
vulguen. El que vol és donar l’oportunitat que parlen tots. 
 
Miquel Coll indica que tots coneixen les idees del FMI que són patides per 
alguns. Entèn la preocupació del que s’ha dit. 
 
Guillem Chismol opina que el pronunciament del Consell de Govern és obvi, 
ja que el contrari seria antidemocràtic, però cal tenir en compte la situació 
actual.  
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El degà de la Facultat d’Economia indica que es tracta d’un acte acadèmic 
adreçat a alumnes i professorat per a debatre i per tant, és correcte que hi 
haja discrepàncies. El que demana és poder expressar-se. 
 
El rector indica per tancar aquest tema, que a la Universitat s’han donat 
sobrades mostres de la seua capacitat per a manifestar l’expressió de la 
pluralitat i de les idees contradictòries. Entèn la intervenció del degà de la 
Facultat d’Economia, s’haurà de treballar en això i espera que l’acte tinga 
lloc sense problemes.  
 
Guillem Chismol indica que li consta que el funcionament de l’assemblea 
interuniversitària en la Facutat de Filosofia i Ciències de l’Educació és 
correcte i està tot molt organitzat. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística contesta al degà de la 
Facultat de Ciències Socials que es mantindrà el procediment que s’ha 
articulat aquest curs que consisteix en que els estudiants facen un escrit 
per explicar els motius de l’impagament i es valorarà si es tracta de causes 
sobrevingudes o no. 
 
Contesta al degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació que, 
pel que fa al nombre de crèdits, han baixat principalment per la crisi. 
Respecte de les propostes suggerides d’ampliació de matrícula, no és fàcil 
ni tampoc és impossible i es pot estudiar.  
 
El delegat del rector per a Estudiants per a completar la informació diu que 
a la reunió de la Comissió de beques de novembre es tractarà el tema de 
les beques pròpies de la nostra Universitat i portarà endavant la 
convocatòria extraordinària de beques per causes sobrevingudes. Es 
donarà la major difusió possible de totes les convocatòries de beques que 
hi haja perquè l’estudiant tinga l’oportunitat de participar en convocatòries 
per resoldre la seua situació econòmica i la possibilitat de presentar 
al·legacions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials agraeix la informació i demana 
que es faça extensiva als administradors dels centres.  
 
Punt 3. Informe i acord, si escau, al voltant de l’acord de la Societat Civil 
per a la Comunitat Valenciana.  
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. Informa que el 26 de setembre arribà 
un correu electrònic de la Consellera d’Economia adreçat al rector, on es 
demanava l’adhesió al contingut de l’acord presentat, com a mostra de 
voluntat de col·laboració. És molt díficil considerar políticament aquest 
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document. L’equip de govern de la UVEG no planteja l’adhesió, sinó tot el 
contrari la no adhesió, ja que no hem participat en la redacció del 
document i no ens sentim reflectits convenientment. Sembla que no és 
adequat per al Consell de Govern adherir-se a aquest document per raons 
de contingut i de forma. 
 
El president de la Generalitat ha convocat una reunió per a demà per a 
materialitzar aquesta adhesió. Per tant, queda clar que el document es 
planteja des de la Generalitat, en lloc de la societat civil. Opina que és 
millor que vaja el rector de la Universitat d’Alacant en representació de 
totes les universitats públiques valencianes. 
 
L’alternativa és fer un altre document, aprofitar per a reclamar el 
finançament que ens deuen, tot reconeixent l’infrafinançament de la UVEG 
i manifestar el valor afegit que suposen les universitats. 
 
Som la única universitat que ha plantejat aquest assumpte en Consell de 
Govern i proposa no adherir-se al document.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat d’Economia està d’acord amb la proposta del rector, 
ja que és inacceptable el fet d’adherir-nos a un document plantejat per la 
Generalitat que, a més, des del punt de vista del contingut és meliflu. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació opina que la 
forma no és la més correcta, ja que no és el mateix una adhesió que una 
col·laboració, encara que reconeix que les consideracions finals són 
assumibles. Planteja algunes puntualitzacions al nostre document que són 
acceptades.  
 
El president de la Junta de PDI està totalment d’acord amb la proposta de 
no adhesió i manifesta la seua preocupació pel fons de la qüestió, ja que hi 
ha discrepàncies en el document. Pel que fa al tema de la reunió, és clar 
que la reunió és un tema de protocol amb una importància mediàtica. Seria 
partidari que la UVEG no estiguera ni tan sols representada. Pel que fa al 
nostre document proposa afegir al final “un vertader procès de diàleg” i 
hauriem de posicionar-nos en aquest sentit.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials opina que hi ha una tendència 
que s’està fent gran i li sembla incorrecta: la Universitat té problemes 
financers no sols per la crisi, abans també els tenia, ja que ni ara estem 
ben finançats ni ho estavem abans. Pel que fa a la presència de la UVEG en 
la reunió, plantejaria una rebaixa en la representació. 
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El degà de la Facultat d’Economia opina que enfatitzar sols en el tema del 
finançament és desviar la qüestió i això convé al govern però no a la 
ciutadania.  
 
El rector indica que ha llegit atentament l’informe dels experts. 
Efectivament l’infrafinançament és antic i d’altra banda introdueix un 
concepte que uneix l’actuació irracional de la despesa que li atribueix una 
càrrega percentual en el problema relativament reduïda amb un govern 
que mai no ha reaccionat i per tant, ha preferit demanar crèdits econòmics 
en lloc de fer front al problema. Per tant, el tema de la crisi és un afegit al 
tema de l’infrafinançament.  
 
Indica que en el document proposat queda reflectit el rebuig a les 
polítiques del govern i que en les conclusiones de l’acord de la Generalitat, 
si bé no ens podem oposar,  falten altres items fonamentals. 
 
Afegeix que, com a rector, no anirà a la reunió i que li preocupa la 
percepció que té com a representant de la universitat pública i com a 
ciutadà de perplexitat davant una confusió d’aquest tipus.  
 
Maria Luisa Manzano opina que el document és inacceptable en la forma i 
en el contingut. Sembla que si no t’adhereixes, et negues a col·laborar en 
l’avanç de la societat.  
 
El rector indica que estem a favor del diàleg, però no de la forma 
plantejada. Aquest acord ha de plantejar-se des d’escenaris compartits i la 
col·laboració ha de ser des de la base, i que la Generalitat el faça seu, no 
al contrari: plantejat des de la Generalitat i després sol·licitar l’adhesió.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 183/2013. “Aprovar la no adhesió al document 
Acord de la societat civil per la Comunitat Valenciana, 
plantejat per la Generalitat Valenciana i que s’adjunta 
com a annex i aprovar el document següent: 
 

EL COMPROMIS DEL SISTEMA UNIVERSITARI PÚBLIC 
VALENCIÀ  

AMB LA SOCIETAT VALENCIANA 
 
El Sistema Universitari Públic Valencià ha estat sempre un motor de 
canvi i progrés de la nostra societat. Ha promogut el desenvolupament 
personal i el progrés econòmic, la vertebració del territori i la seua 
sostenibilitat; ha generat cohesió social, igualtat efectiva entre dones i 
homes i integració de persones amb diversitat funcional; ha generat un 
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capital humà format i està contribuint, en aquest temps de crisi, al canvi 
de model productiu i al benestar i inclusió social.  
 
Amb la transferència de coneixement contribueix al desenvolupament 
del teixit productiu valencià i a l’emergència de nous sectors industrials 
des dels seus parcs científics, apostant per la innovació tecnològica i de 
processos, cercant la creació d’un teixit industrial intensiu en l’ús de 
coneixement i  generador d’ocupació de qualitat que garantisca un 
creixement intel·ligent. 
 
Apostant per la Mediterrània com a àrea d’influència social i cultural, 
les universitats públiques valencianes desenvolupen una important 
activitat reconeguda com a Campus d’Excel·lència Internacional i 
destacada en els rànquings més representatius. Aquesta dimensió 
contribueix a la projecció de la imatge i la identitat valencianes i a la 
difusió dels valors universitaris en el marc de programes de cooperació 
internacional. 
 
Les universitats públiques valencianes aposten per la preservació del 
patrimoni històric i cultural del poble valencià i la normalització en l’ús 
de la nostra llengua. 
 
Aquest dinamisme, i l’impacte net positiu que generen les universitats en 
l’economia valenciana, no és viable si el Sistema Universitari Públic no 
disposa de la suficiència de recursos financers que permeten garantir el 
seu funcionament en el marc de l’autonomia universitària. El Pla 
Pluriennal de Finançament de les universitats és un marc de referència i 
ha de ser una garantia per a la planificació pressupostària en el context 
de la profunda crisi que travessa la nostra societat a més de 
l’infrafinançament de la Generalitat evidenciat pels informes econòmics.  
 
Les Universitats Públiques Valencianes reivindiquem i donem suport a 
la necessitat d’un procés de diàleg i acord entre l’administració i la 
societat civil per a potenciar i reforçar els interessos valencians. Aquest 
acord requereix d’unes polítiques públiques vertebradores, integradores 
i cohesionadores del nostre territori i societat.” Annex I. 
 
Finalment trasllada el seu agraïment als membres del Consell pel sentiment 
de suport al document aprovat.  
 
Punt 4. Informe al voltant de la vaga general d’ensenyament, convocada a 
l’ambit estatal per al dia 24 d’octubre de 2013. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretària General. Indica que ha rebut un document 
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subscrit per la Federació d’ensenyament dels sindicats de CCOO, UGT, 
STEPV i CGT el 10 d’octubre de 2013 de convocatòria de vaga. L’equip de 
govern presenta el document que s’adjunta com a annex II a aquesta acta. 
Fa ènfasi que es tracta d’una convocatòria sectorial general, de tot el 
conjunt del sistema educatiu. Les principals associacions estudiantils 
també s’han afegit a la convocatòria de vaga.  
 
Un altre tema és la posibilitat dels descomptes pel dia de la vaga en la 
comunitat universitària. Opina que seria molt díficil deixar fora a la UVEG 
en aquest assumpte, ja que seria díficil d’explicar i podria perjudicar la 
imatge de la nostra universitat. El que vol deixar clar és que el sistema de 
control d’assistència serà el mateix que qualsevol altre dia.  
 
El Consell de Govern hauria de decidir sobre  la destinació dels diners dels 
possibles descomptes (beques, fons social…). Aclareix que la Generalitat 
no té cap competència en açò. No pot fer servir l’argument de no abonar 
les quantitats descomptades als treballadors, perquè la Universitat se’ls ha 
descomptat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI fa dues consideracions: Aquesta no és la 
primera vaga general del sistema educatiu i no és una vaga contra 
l’empresa. Opina que la diferència amb les anteriors és la intencionalitat. És 
partidari de no tractar aquest assumpte en Consell de Govern.  
 
Pel que fa al control d’assistència, és una potestat empresarial, no s’han 
de buscar mecanismes extraordinaris i ha d’haver voluntat de diàleg.  
 
El rector, des del màxim respecte al Comité de Vaga que és qui ha de 
prendre les decisions, opina que cal anar amb molta cura a l’hora de fer 
comunicacions i no s’ha de fer publicitat dels descomptes. Afegeix que els 
descomptes no afecten al pressupost. També està d’acord que ho ha de 
tractar el Comité de Vaga amb la Gerència. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació recorda que és 
el sindicat el que ha llançat un manifest sobre el control de la vaga. Opina 
que tenim els mitjans necessaris i no li agradaria que fóra el PAS el més 
perjudicat, ja que els professors tenen tutorias i altres obligacions de díficil 
control. Demana que es tinga en compte que el control de PDI no és 
garantia per saber qui fa la vaga i qui no. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques indica que en aquesta 
ocasió s’ha plantejat la informació de forma diferent a altres i li agrada. Hi 
ha novetats i el Comité de Vaga i la Gerència prendran les decisions 
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oportunes.  Pel que fa als serveis mínims, demana que hi haja persones 
responsables per poder prendre decisions, si escau.  
 
El rector reitera que la responsabilitat de conciliar, negociar i decidir els 
serveis mínims és del Comité de Vaga. 
 
Miquel Coll intervé en nom del PAS i indica que no ha canviat res respecte 
d’altres vagues i, per tant, tampoc cal canviar res, ja que la Universitat té 
potestat però no obligació de fer els descomptes. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials felicita la iniciativa del document. 
Seria interessant que la vaga tinguera èxit. Està d’acord amb el text i dóna 
suport que es decidesca en una pròxima reunió la destinació dels diners. 
 
El rector indica que el problema de no fer descomptes és que ens 
demanen dades sobre el nivell de participació des de la primera hora del 
matí. També hi ha un problema d’imatge de la Universitat. Totes les 
institucions i universitats fan descomptes per dia de vaga i hem de ser 
solidaris amb la resta de treballadors. Demana al gerent i al Comité de 
Vaga que treballen amb cura perquè puga desapàreixer el malestar que hi 
ha.  
 
Els membres del Consell es donen per informats. 
 
Punt 5. Torn obert de paraules.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials, respecte de la quantificació de la 
participació en la vaga, proposa que es donen dades sobre els serveis 
prestats en lloc del nombre de treballadors. 
 
El rector contesta que hi ha molta pressió per saber els percentatges de 
persones participants i així deduir si la vaga té èxit o no.  
 
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 12,20 
hores, de la qual cosa com a secretària general estenc aquesta acta. 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
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