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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 30 d’abril de 2014, a les 9’50 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 de Grau i 
Política Lingüística: Isabel 
Vázquez Navarro 
 
Vicerector de Polítiques de 
Formació i Qualitat Educativa: 
Ramón López Marín. 
 
Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Guillermo Palao 
Moreno 
 
Vicerectora de Sostenibilitat i 
Planificació: Clara Martínez 
Fuentes. 
 
Vicerectora  de Postgrau: Rosa 
Marín Sáez.  
 
Vicerector d’Economia i 
Infraestructures: Juan Luis Gandía 
Cabedo 
 
Vicerectora d’Investigació i 
Política Científica: Pilar Campins 
Falcó. 
 

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. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degana Fac. Psicologia: Alicia 
Otilia Salvador Fernández-Montejo 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent Soler 
i Marco 
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Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Degana Fac. Química: Teresa 
Picher Uribes 
 
Degana Fac. Farmàcia: Teresa 
Barber Sanchis 
 
Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
Representant departaments: 
Santiago Renard Álvarez 
 
Representant departaments: 
Jesús Olavarria Iglesia 
 
Representant departaments: José 
Manuel Claver Iborra 
 
Representant Instituts 
universitaris: José María Peiró Silla 
 
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.CAFE: Luís Antolín Jimeno 
 
PDI ETSE: José Rafael Magdalena 
Benedicto. 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Nuría María Tabanera García 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
 

PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 
PDI Fac. Física: Enric Josep Valor 
Micó. 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Ed.: Vicent 
Horcas López. 
 
PDI Fac. Magisteri: Luis Sebastián 
Villacañas de Castro. 
 
Personal Investig. En formació 
Fac. Dret: Ana Isabel Blanco 
García. 
 
Estudiant Fac. Magisteri: Guillem 
Chismol Muñoz-Caravaca. 
 
Estudiant Fac. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Alberto Gradolí 
Vivas 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Fernández Soldevila. 
 
Estudiant Fac. Geografia i Història: 
Laura Peris Bolta 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 
PAS Fac. Economia: Pilar Catalán 
Cercós. 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
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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 
 
Coordinador AGE: Jordi Caparrós 
Gutiérrez 

 
 

-------------- 
 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 31 de març 
de 2014. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el Aula Virtual. 
 
La secretaria general presenta unes modificacions que són acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 55/2014. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 31 de març de 2014 amb les modificacions següents: 
 
. A la pàg. 17, 3r. paràgraf, afegir el següent: · “Això dit,  
hi ha una opinió creixent entre els membres de la Junta de 
Facultat d’Economia que el tràmit hauria de ser diferent i 
que, en els termes de la promoció acadèmica, la Comissió 
de Professorat hauria de ser la última instància abans del 
Consell de Govern” 
. A la pàg. 28, afegir un annex XXIII al pàragraf 1 del 
punt 30 de l’ordre del dia”. 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell, pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents: 
 
. El professor associat Salvador Piera, de la Facultat de Magisteri. 
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. El professor jubilat, catedràtic de Lógica i Filosofia de la Ciència, Rafael 
Beneyto Torres.  
. El catedràtic d’Anàlisi Matemàtic, Manuel Valdivia Ureña. 
 
En l’apartat de felicitacions, felicita: 
 
. La investigadora Olga Malinkiewciz, per haver sigut guardonada amb el 
Photonics 21 Student Innovation Award 2014, per la seua investigació 
sobre Cèl·lules solar híbrides, de baix cost i eficients.  
. El catedràtic del departament de Filologia Clàssica, Jaime Siles Ruiz, pel 
seu nomenament com a autor de l’any 2014 pel Consell de la Generalitat.  
. Els guanyadors de l’IX Trofeu UV de pilota valenciana trio format per 
Genovés II, Raül i Monrabal.  
. El grup Naturaliment, i tots els seus components, per la investigació 
principal, Dra. Ana Frigola Cánoves, de la Universitat de València i la Dra. 
Mª José Esteve Mas,  per guanyar el concurs Iniciatives Ciutadanes 
Europees atorgat pel Parlament Europeu. 
. La professora ajudant Dra. Aranzazu Ruescas Nicolau, del Departament 
de Fisioteràpia, per rebre el Premi Roël 2014 de l’Institut Mèdic Valencià. 
. Les sis empreses finalistes en la primera convocatòria del programa 
VLC/CAMPLUS Start-Up 2014, per haver sigut seleccionades per situar la 
seua empresa al PCUV: 

- Q’Omer Bioactive Ingredients, S.L. 
- Breeze Group International, S.L. 
- UVAT-BioC.B. 
- NEuropharmatest. 
- Sequencing Multiplex, S.L. 
- Xenobiotics, S.L. 

. La Fundació del PCUV, per haver sigut seleccionada pel Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) com a entitat autoritzada per a 
donar impuls a la participació d’empreses en el Programa Marc de R+D de 
la Unió Europea (Horitzó 2020). 
. L’OPAL, per haver sigut guardonada amb el premi a la millor Bona 
Pràctica del Criteri Processos, Productes i Serveis, atorgat per la Càtedra 
UNESCO de Direcció Universitària - Seu de Telescopi España de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
. El professor del Departament de Teoria de l’Educació, Vicente Garrido 
Genovés, per rebre el Premi Rafael Salillas que concedeix la Junta de la 
Sociedad Españolaa de Investigación en Criminologia (SEIC). 
 
Felicita per les publicacions: 
. El grup d’investigadors dirigits pel professor Juan Manuel Orduña Huertas 
de l’ETSE, per desenvolupar un sistema de realitat augmentada 
col·laborativa que pot funcionar de forma interactiva fins amb un miler de 
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telèfons mòbils intel·ligents, característiques publicades a la revista 
Journal of supercomputing. 
. El grup d’investigadors de l’ICMOL i l’investigador Carlos Marti Gastaldo, 
per les seues investigacions entorn dels anomenats metal-organic 
frameworks o xarxes matall-orgàniques, publicades a la revista Nature 
Chemistry. 
. El grup d’investigadors liderat per la professora catedràtica Isabel Fariñas 
Gómez, del Departament de Biologia Cel·lular i Parasitologia, per la seua 
participació de la recerca liderada pel Vall d’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR) per la demostració que le formes patològiques de la proteïna 
αsinucleïna presents en pacients morts amb malaltia de Parkinson, troballa 
publicada en la portada de mars d’Annals of Neurology. 
. El grup d’investigadors de la Unitat de Disseny de Fàrmacs i Topologia 
Molecular, liderat pel catedràtic de Química Física Jorge Gálvez Álvarez, pel 
descobriment de vuit noves molècules actives contra l’Alzheimer per un 
mecanisme nou, diferent al dels fàrmacs actualmente en ús, publicat en la 
revista Plos One. 
 
A continuació indica que s’han signat els convenis següents: 
. El document de la xarxa valenciana d’Universitats Públiques Saludables. 
. Conveni de col·laboració per a la promoció de l’esport universitari de la 
Comunitat Valenciana, de les set universitats valencianes.  
. Protocol d’acord de col·laboració entre la Fundación para el Fomento de 
la Educación Superior de la Comunidad Valenciana, entitats financeres i 
l’Iinstitut Superior de Finances, per a la posada en marxa d’una línia de 
prèstecs a favor dels estudiants universitaris.  
. Conveni marc de col·laboració entre la Societat Valenciana de Medicina 
Familiar i Comunitària i la Universitat de València.  
. Addenda al conveni de col·laboració entre la Mercantil Biopolis, S.L. i la 
Universitat de València. 
 
Fa referència a les seues declaracions en els mitjans de comunicació per a 
reiterar el rebuig a l’aument de les taxes universitàries i les presions 
públiques per a incrementar les beques. Davant la CRUE va declarar que el 
que necessitem és una política de beques d’acord amb les necessitats de 
la societat, no una línia de prèstecs. 
 
El 25 d’abril va tenir lloc l’Assamblea General extraordinària de la CRUE. 
S’hi van tractar temes importants, com ara el projecte de R.Dec que 
estableix els umbrals de renda per al curs 2014/15 i la modificació del 
R.Dec sobre la quantia de beques. L’informe de la CRUE va ser totalment 
desfavorable. La RUNAE va fer un informe molt complet i detallat i va 
quedar palesa la nostra disconformitat. 
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L’1 d’abril va ingressar com a acadèmica de número la Dra. Ana Lluch 
Hernández, l’acte tingué lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i 
Odontologia. 
 
El 2 d’abril es va inaugurar el quart Congrès d’Estudiants de Farmàcia de la 
Universitat de València i segona edició Internacional a la Sala Charles 
Darwin del Campus de Burjassot.  
 
També va tenir lloc el lliurament del premi Vicent Ventura als premiats Sra. 
Tudi Torró i Sra. Lluis Miquel, amb la presència del rector de la Universitat 
Jaume I, a l’Aula Magna de l’edifici La Nau. 
 
El 3 d’abril es va inaugurar la Càtedra ERESA- Universitat de València. 
 
El 7 d’abril tingué lloc l’homenatge a Carlos Paris, al Paranimf de l’edifici La 
Nau. 
 
El 9 d’abril, l’acte de reconeixement a la trajectòria esportiva de Selina 
Moreno i donació a la Universitat de València de l’arxiu documental dels 
seus assoliments i entrenaments, a l’Aula Magna de l’edifici La Nau, amb la 
presència del conseller de Sanitat i president de l’Associació Valenciana 
contra el càncer. 
 
També es va celebrar el Congreso Semana Acción Mundial de la Educación, 
a la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, amb la cloenda del 
vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa, Ramón López 
Marín. 
 
El 10 d’abril es va inaugurar l’exposició La Nau del Temps, de l’artista 
Manuel Boix. 
 
El 29 d’abril es va inaugurar una Jornada : Foro para una nueva TV pública 
autonómica valenciana a l’Aula Magna de l’edifici La Nau. 
 
Finalment, fa menció a la reclamació dels afectats per recursos 
contenciosos administratius (catedràtics i professorat funcionari), 
respecte de la taxa de reposició. Han demanat que es porte una carta al 
Ministeri d’Educació, al Ministeri d’Hisenda i a la vicepresidenta del Govern, 
que fa un resum de l’oferta d’ocupació pública de professorat i la reacció 
de la nostra Universitat. Es demana el desestiment del govern en la seua 
actuació irracional i sense trellat, però tot respectant l’actuació dels 
tribunals de justícia. La intenció de l’equip de govern de la Universitat de 
València, igual que en altres universitats amb professorat afectat, és lliurar 
aquesta carta. 
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El rector cedeix la paraula la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat perquè informe sobre la reunió de la CASUE. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que també va 
assistir-hi el secretari general, Federico Morán. S’hi va parlar de les 
titulacions pròpies perquè tinguen una diferenciació de qualitat i del nivell 
necessari per accedir al doctorat sense perdre la seua característica 
d’autofinançament. S’hi va dir que aquest assumpte s’estudiaria, però que 
l’equivalència amb els màsters oficials no estava clara, ja que implicaria un 
augment de taxes i també soposaria fomentar la privacitat.  
 
Un altre assumpte va ser la fulla de ruta per a la reforma universitària. S’hi 
va dir que, pel que fa a la governança, no hi haurien molts canvis, tret que 
les universitats ho decidiren de forma consensuada.  
 
També s’hi va parlar del professorat i dels criteris d’acreditació, 
incorporant una sèrie qualitativa. Es crearà un grup de treball per fer 
propostes. Hi haurà veintidós comissions aproximadament per coneixer les 
especificitats del professorat que sol·licita l’acreditació i s’està estudiant 
sobre els concursos de trasllat del professorat.  
 
S’hi va proposar que la promoció de TU a CU no es considerara com a una 
promoció. El secretari general va plantejar que des del Ministeri d’Educació 
són conscients que hi ha al voltant de dos cents professors afectats pels 
recursos, però des del Ministeri d’Hisenda es pot fer poca cosa per 
solventar els recursos.  
 
Altres assumptes van ser: 
. El R. Decret sobre homologació.  
. La problemàtica que suposa l’envelliment de les plantilles, especialment 
en Medicina. S’ha de treballar en altres vies de vinculació de places. Es 
crearà un grup de treball. 
. L’estructura de l’ensenyament 3+2. Es crearà un grup de treball per 
analitzar els punts a favor i en contra. 
. La dedicació del professorat. El marc de referència és la llei 20 d’abril, 
per a calcular el potencial docent de les plantilles de cada universitat.  
. La taxa de reposició. Per al proper any se sol·licitarà el 50%, encara que 
l’any passat es va sol·licitar el 30% i es va concedir un 10%. Des de la 
CASUE es farà un grup de treball. 
 
A continuació el rector anuncia que a les 12 hores s’interromprà la sessió 
del Consell de Govern, per a donar lectura a una declaració de la CRUE, que 
es farà en totes les universitats públiques, encara que no estàn excloses 
les privades, per demanar la finalització de les mesures excepcionals que 
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impideixen l’estudi. La CRUE va aprovar que fóra avui el dia de la lectura i 
s’han convocat als mitjans de comunicació.  
 
Punt 3. Elecció, si escau, de representants del Consell de Govern en el 
Consell Social.  
 
La secretaria general presenta l’assumpte. Afegeix que en compliment de 
l’art. 5 de la Llei de Consells Socials, el Consell de Govern ha d’elegir tres 
vocals (un PDI, un PAS i un estudiant) per formar part del Consell Social i 
ara és el moment de la renovació. Fa la proposta corresponent. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, amb el resultat següent: 
 
Ester Alba, degana de la Facultat de Geografia i Història obté 37 vots a 
favor, 1 en contra i 3 abstencions.  
L’estudiant Guillem Chismol, obté 32 vots a favor, 1 en contra i 8 
abstencions. 
Pilar Catalá, personal d’administració i serveis, obté 35 vots a favor, cap 
en contra i 6 abstencions.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 56/2014. “Elegir els membres del Consell de 
Govern que tot seguit s’esmenten, com a representants en 
el Consell Social: 
 
. Ester Alba Pagán. Degana Fac. Geografia i Història.  
. Pilar Catalán Cercós.  PAS Fac. Economia.  
. Guillem Chismol Muñoz-Caravaca. Estudiant Fac. 
Geografia i Història.” 

 
Punt 4. Posicionament al voltant de la legislació sobre seguretat ciutadana. 
 
El delegat del rector per als estudiants presenta l’assumpte i afegeix que 
aquest assumpte es va demanar fa dos mesos. Es tracta de posicionar-nos 
davant l’avantprojecte de llei orgànica de la seguretat ciutadana que 
restringeix més la llibertat dels ciutadans. Llegeix un escrit de proposta i 
demana el suport dels membres del Consell.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Landete demana que es clarifique la claúsula 4.  
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Albert Gradolí demana, en nom de l’associació d’estudiants Campus Jove, 
un suport més contundent i reivindicatiu. 
 
El delegat del rector per als estudiants proposa alguns canvis per tal de 
clarificar el text, que són acceptats i indica que la Universitat continuarà  
donant el seu suport a les manifestacions i lluitarà perquè els estudiants 
tinguen el seu espai de crítica i de queixa. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 57/2014. “Prendre l’acord següent sobre 
l’Avantprojecte de Llei Orgànica sobre protecció de la 
seguretat ciutadana: 
 

 “El Consell de Govern havent pres coneixement de l’acord del  
Departament de Dret Penal de la Facultat de Dret d’aquesta Universitat, 
del pronunciament de Jueces para la Democracia, de l’informe del 
Consejo General del Poder Judicial i de l’informe del Consejo Fiscal, al 
voltant de la publicació i tramitació legislativa de l’avantprojecte de Llei 
Orgànica sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana, ha acordat les 
següents consideracions: 
 
Primera. Aquest avantprojecte de reforma de Llei Orgànica no 
constitueix una norma aïllada, sinó que forma part d’un conjunt 
legislatiu que comparteix un conjunt de principis i orientacions que 
s’allunyen de l’assegurament de l’exercici dels drets fonamentals i el 
foment de la participació de la ciutadania en la vida pública, bàsics per a 
la convivència en un Estat democràtic de dret.  
 
Segona. La seguretat ciutadana sols pot ser entesa com una condició 
essencial per a l’exercici ple dels drets i llibertats de les persones. En 
aquest sentit els principis rectors per a l’actuació dels poders públics que 
justifiquen aquesta norma entren en col·lisió amb el principi de 
proporcionalitat i, per tant, a la supremacía de la llibertat front a 
l’eficàcia policial establerta pel Tribunal Constitucional.  
 
Tercera. Aquest avantprojecte legislatiu estableix una regulació 
ambigua i imprecisa en la tipificació de les accions constitutives de 
infraccions que pot posar en perill l’exercici dels drets i llibertats de les 
persones, com a conseqüència de l’enorme discrecionalitat i immunitat 
al control judicial que atorga els poders públics.  
 
Quarta. La transformació d’accions, que en l’actualitat estan tipificades 
en el codi penal, en infraccions administratives. La possibilitat 
d’imposició de sancions –multa- a través del procediment administratiu 
sancionador, sense el reconeixement exprés del principi que prohibeix 
aplicar sancions penals i administratives per uns mateixos fets que 
poden constituir, en determinats supòsits, una limitació dels drets 
fonamentals de reunió i de manifestació. 
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Atenent a aquestes consideracions, la Universitat de València reitera la 
necessitat de diàleg entre les forces polítiques i amb la societat civil per 
tal de construir un marc legislatiu que permeta el lliure exercici dels 
drets i llibertats de la ciutadania.” 
 
Punt 5. Aprovació, si escau, de l’oferta de places de títols de grau i de 
cursos d’adaptació al grau, per al 2014/2015. 
 
La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Indica que la 
proposta que es presenta es correspon al que està reflectit en el 
document Verifica de cada titulació de grau però es tracta de plasmar 
l’oferta de forma conjunta i oficialitzar-la per a lliurar-la a la Conselleria 
d’Educació i al Consell d’Universitats. Fa algunes consideracions respecte  
les dobles titulacions i presenta una modificació respecte a la informació 
que hi ha en la documentació per al grau de Criminologia i la doble titulació 
de Dret-Criminologia. També comenta que estem a l’espera de l’informe 
final de verificació de la modificació del grau de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport per a impartir un grup en la unitat docent d’Ontinyent, 
però esperem que siga favorable ja que les observacions que ens feien en 
l’informe provisional estan arreplegades i resoltes en el conveni signat amb 
l’Ajuntament d’Ontinyent i la Fundació Vall d’Albaida. 
 
Pel que fa a l’oferta de cursos d’adaptació al grau, puntualitza que en el 
grau de Fisiteràpia només s’ofertarà un grup. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 58/2014. “Aprovar l’oferta de places de títols de 
grau i de cursos d’adaptació al grau per al curs acadèmic 
2014/2015, que s’adjunta com a annex”. Annex I. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de proposta de Comptes Anuals de la UVEG 
2013. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual i la que s’ha lliurat als membres del Consell en aquesta 
sessió. El document que es presenta recull un nivell de detall elevat, 
suficient i adequat dels Comptes Anuals. Recomana la lectura de l’apartat 
4 de la memòria justificativa. El document ha estat debatut amb detall al si 
de la Comissió Econòmica del Consell de Govern i informat favorablement. 
 
Destaca que en el 2013 no podem dir que estem pitjor, però no hem 
millorat el que esperavem milorar. La Generalitat al desembre de 2012 ens 
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devia 85 milions i desprès de molt esforç, al 30 de desembre de 2013, 
ens deu 80 milions. Posa en relleu la reducció paulatina de les aportacions 
a la investigació i que hem utilitzat més pòlisses de crèdit que l’any 
passat. Fa un mes es va subscriure una altra i per això a l’Agència 
Tributària no li devem res. 
 
Altre tema que ens perjudica és la reducció de les aportacions de la 
Generalitat al pressupost de la Universitat, que se situen a nivell de l’any 
2006. El pressupost global és similar al de 2006. 
 
El que va millor és el nostre deute, que és inferior a l’any passat. Devem 
180 millions de deute financer i 130 de deute comercial. 
 
Destaca que s’ha fet un esforç de gestió i d’austeritat; de racionalitació i 
de lleialtat social i institucional en el fet que les obligacions reconegudes 
en matèria de personal són les mateixes que en el 2010 i les despeses de 
funcionament ordinari han baixat a 49 millions. 
 
Pel que fa a la plantilla de la institució, 4 anys desprès té vint efectius 
més. En termes generals, hi ha vacants, tant en professorat com en places 
de personal d’administració i serveis, que no s’han amortitzat, però 
tampoc no s’han ocupat.  
 
Podem dir que aquests són indicadors suficients per manifestar la 
responsabilitat, sensibilitat i esforç de gestió que s’està fent perquè els 
problemes entorben el menys possible a la comunitat universitària en 
general.  
 
És convenient parar l’atenció breument en algunes dades del document 
que es presenta. El grau d’execució de les obligacions reconegudes és del 
76% (pàg. 33) i del pressupost d’ingressos, del 100%. Això indica que 
liquidarem amb superàvit, però les despeses no s’executen en la seua 
totalitat per l’impacte dels fons d’investigació, els quals necessiten un 
període de maduració més dilatat, superior a un exercici econòmic. 
 
A continuació fa referència a les despeses financeres (pàg. 38) i als 
capítols d’inversió (pàg. 39) que pateixen els ajusts. Devem 53 milions 
d’euros menys en concepte de deute financer i hi ha una reducció de les 
taxes per altres ingressos de nou milions d’euros. 
 
Pel que fa al nombre d’estudiants, en les pàgines següents es fa esment a 
l’evolució dels ingressos, i a partir de la pàgina 45 es fa referència al deute 
antic o històric i la situació del conveni de 2008. Hi ha un deute de 23 
milions de l’any 2013, que no s’ha cobrat i el pressupost de la Generalitat 
d’enguany no contempla aquest compromís. Del total del deute per 
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transferències corrents pendent al 31 de desembre de 2013  per aquest 
conveni, 178 milions corresponen al deute acumulat anterior al 2005 i 64 
milions al 2013. No aconseguim rebaixar el deute del pla plurianual de 
finançament i es constata una reducció dels fons d’investigació (pàg.48). 
 
Per finalitzar la seua exposició, en les pàg. 50 i 51 hi són els resultats de 
l’exercici, un superàvit de 7,1 milions d’euros i el romanent de tresoreria 
(102 milions) que són els diners que queden a disposició de la Universitat 
per a atendre compromisos front a tercers. 
 
Els informes d’auditoria de la Generalitat Valenciana i de la Sindicatura de 
Comptes recullen una salvetat per la reclassificació a llarg termini i 
anul·lació de crèdits per 125 milions del pressupost que s’inclouen al 
romanent de tresoreria com a conseqüència del deutes del conveni de 
sanejament de 2008. El Reial Decret Wert que modificava la LOU, en el seu 
art. 14 deia que, si el romanent és negatiu, el Consell Social bloquejarà el 
pressupost i proposarà mesures de sanejament. En aquest sentit, s’ha 
lliurat un escrit a la Generalitat Valenciana perquè autoritze les operacions 
per donar la liquidesa necessària i evitar la salvetat amunt esmentada i una 
situació de dificultat de gestió, provocada pel fet que el Consell Social es 
veja obligat a bloquejar el pressupost de la Universitat.  
 
Per tant, el pla de viabilitat de la nostra Universitat està supeditat als 
compromisos de pagament de la Generalitat i en aquest sentit s’ha 
redactat el escrit per a entendre els informes de la auditoria. L’equip de 
direcció ha treballat de forma racional i repetitiva i ha traslladat a la 
Generalitat el coneixement d’aquesta situació i que les aspiracions i 
desitjos de la Universitat de València són cobrar tota la anualitat de 2014 i 
el deute de 2013. Per tant, cobrar almenys el deute recent i poder 
cancelar les pòlisses de crèdit i eliminar les tensions de tresoreria i les 
despeses financeres, que han augmentat degut a l’amortització dels plans 
d’inversió i d’una anualitat del banc exterior. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia pregunta com està la situació amb la 
Generalitat.  
 
El gerent indica que hi ha bones accions i s’ha dictat una resolució que 
s’anomena de prudència financera perquè totes les entitats financeres que 
presten diners a entitats públiques limiten el preu del cobrament i estem 
pagant a dos punts la pòlissa de crèdit. S’han eliminat les comissions 
d’obertura i les despeses financeres estan baixant, però nostra aspiració és 
cancelar la pòlissa de crèdit. 
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El degà de la Facultat d’Economia opina que com que els deutes de 2013 
s’han reclamat, es pot presentar recurs contenciós administratiu per 
silenci administratiu. 
 
Jesús Olavarria felicita l’equip de direcció i l’equip econòmic per la 
presentació d’unes comptes tan clares. Crida l’atenció sobre dos punts 
generales i sobre un altre particular que repercuteix en la imatge de la 
Universitat de València. 
 
 Pel que fa als punts generals, en l’apartat 4.6 de la documentació queda 
reflectit que poc a poc es va ofegant a la Universitat i aquesta tendència 
(augmenta el deute i baixa la subvenció) és molt perillosa. Pel que fa a la 
intervenció de les comptes pel Consell Social (pag. 51), indica que la única 
responsable d’aquesta situació és la Generalitat Valenciana.    
 
Respecte de la qüestió més particular, en el quadre 4.4.1 de la pàgina 43, 
sobre taxes, preus públics i altres ingressos es fa menció a la baixada d’un 
35% en els contractes i convenis, que la transferència de coneixements és 
una branca fonamental d’aquesta Universitat i que cal analitzar-ho i 
prendre mesures.  
 
Com que són les 12 h., el rector interromp la sessió per donar lectura a la 
declaració de la CRUE, que s’adjunta com annex II d’aquesta acta, on es 
demana la finalització de les mesures de retall i agraeix al Gabinet del 
rector, al personal d’administració i serveis i al Taller d’Audivisuals la seua 
tasca per portar a terme aquesta lectura.  
 
Es reanuda la sessió a les 12’15h. 
A continuació intervé el degà de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació que, per una banda, s’adhereix al comunicat llegit pel rector i, 
per altra, felicita el gerent, el consell de direcció i l’equip econòmic 
juntament al vicerector d’Economia actual i al de l’anterior equip de 
govern, no sols per la presentació dels Comptes Anuals, sinó per la gestió 
econòmica. Fa referència al quadre 4.9.11 (projectes d’inversió), on 
apareix la inversió de l’edifici d’investigació del Campus Burjassot-Paterna, 
però no s’ha tractat en Consell de Govern ni en la Comissió Econòmica. El 
70% anirà a càrrec dels Fons Feder i el 30% a càrrec dels fons de la 
Universitat. Indica que no té cap inconvenient en la seua construcció, però 
li preocupa que les millores proposades per a la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació queden ajornades. Demana que es tinguen en 
compte i s’acaben en temps i forma. 
 
El gerent agraeix les felicitacions i les fa extensives a totes les persones 
que tenen responsabilitat i gestionen la despesa. És una felicitació 
compartida. Contesta al degà de la Facultat de Filologia, Traducció i 
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Comunicació que les obres amb un import no superior a 12 milions d’euros 
i que no són d’emergència, no es tracten en el Consell de Govern. Aclareix 
que el 30% no és a càrrec de la Universitat, sinó de la Generalitat i forma 
part de les previsions de la Universitat de València. Aquesta és la 
justificació de la construcció i afegeix que no hi ha cap intenció d’amagar 
informació. Pel que fa a l’obra de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació, si hi ha consens, hi haurà cobertura.  
 
El vicerector d’Economia indica que està visitant els diferents centres per 
coneixer les seues necessitats. Desprès es veuran les prioritats. És 
conscient de la problemàtica de la Facultat i hi ha compromís per 
racionalizar els recursos que tenim.  
 
Se sotmet a votació la proposta de Comptes Anuals. La votació es fa a mà 
alçada i per 40 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord 
següent: 
 

ACGUV 59/2014. “Proposar al Consell Social l’aprovació 
de la proposta de comptes anuals de la Universitat de 
València,  corresponents a l’exercic 2013, que s’adjunten 
com a annex”. Annex III. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de Criteris per a atendre situacions 
conjunturals de plantilla i reduccions de docència durant el curs aacadèmic 
2014/2015. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Presenta les novetats introduïdes en l’apartat de disposicions 
generals i indica que les modificacions més importants s’han fet als 
apartats 3.2.c) i 3.3.d). Afegeix que la Comissió de Professorat ha 
informat favorablement aquesta proposta. Prega que el personal 
investigador en formació sol·licite l’autorització per impartir docència fins 
a 60 hores per tal que puguen considerar-se recursos docents dels 
departaments. La petició haurà d’estar al Servei de Recursos Humans PDI 
el 15 de maig. 
 
També indica que la direcció de treballs de fi de grau ha suposat un 
augment considerable d’hores que poden implicar contractacions en les 
àrees amb d’eficit de recursos docents. Hem de ser conscients de la 
situació de contenció de despesa que patim. La Comissió de Professorat 
està treballant per avançar en aquest sentit. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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El degà de la Facultat d’Economia anima la vicerectora perquè treballe en 
la mateixa línia que fins ara, ja que li sembla la correcta. Pel que fa a la 
tasca de coordinació de titulacions en centres grans, en moltes ocasions 
té la sensació que estem cremant als companys joves, ja que la càrrega és 
molt gran. Opina que la gestió acadèmica suposa un problema per la 
quantitat de treball i demana que sigam conscients d’això. 
 
Guillem Chismol demana que estudie com es poden valorar les hores de 
docència real i efectiva que dedica el PDI als treballs de fi de grau. 
 
Santiago Renard valora l’esforç que se s’ha fet i se centra en dos punts 
que són millorables i a un cost muy reduït: en el tema dels coordinadors de 
grau, proposa un reconeixement de vint hores per a l’interval 1-400 
estudiants, que seria de justícia i, pel que fa al punt 1.3, no entèn perquè 
s’ha de posar la data del 31 de desembre, quan tenim professorat que en 
maig o juny tindrà avaluació positiva. Demana que es retarde la data. Així 
mateix, pregunta com s’interpreten els casos que van tenir avaluacions 
negatives, i desprès d’un recurs, han rebut avaluació positiva a partir del 
2013. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria recolza les paraules 
del degà de la Facultat d’Economia i fa constar que també els centres 
mitjans i petits tenen un treball complicat.  
 
Jesús Olavarria felicita la vicerectora i indica que també està d’acord amb 
el degà de la Facultat d’Economia pel que fa a la càrrega d’activitats 
“invisibles”. Demana una reflexió perquè l’activitat docent compute no 
com a reducció docent, sinó com a activitat docent. D’altra banda, i com 
que no està d’acord amb el pla d’ensenyament en valencià, demana que es 
pose alguna reducció per a fomentar l’ensenyament en valencià, 
especialment del professorat que té docència en castellà i fa l’esforç de 
començar a impartir-la en valencià. Demana que s’estudie i també una 
votació simbòlica al voltant d’aquesta qüestió. 
  
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia està d’acord amb moltes de 
les reflexiones plantejades. Pregunta, respecte al reconeixement de la 
direcció de tesis doctorals (apartat 3.3.2), què passa amb les persones 
que no pertanyen a la Universitat de València i si la reducció pot ser 
aplicada integrament al professorat de la Universitat de València  
 
La degana de la Facultat de Psicologia intervé respecte de la necessitat de 
reconeixer la gestió docent. Resalta la tasca de coordinació de les 
titulacions, que es especialment complicada i pot arribar a situacions 
desagradables, dimissions i altres problemàtiques. Una possible solució 
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seria l’existència de bosses d’hores assignades als Deganats, que pot 
solventar alguns problemes. 
Pel que fa a l’ensenyament en valencià, demana que es reconega, però que 
també es tinga en consideració l’anglès, que comporta un gran esforç, 
donat que la internacionalitat es comtempla al pla estratègic de la 
Universitat. 
 
Santiago Renard indica que el que ha dit Jesús Olavarria s’hauria de 
plasmar en una aplicació informàtica de carrera docent. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat reconeix que els 
avanços són petits, però que hem de ser prudents i saber les 
conseqüències dels passos que donem. Pel que fa als centres grans o 
menuts, estem reconeixent les diferències. En la Comissió de Professorat 
s’ha estudiat molt i hi semblava raonable fer graduacions i ampliacions. No 
és partidària de fer canvis improvisadament. 
 
Respecte dels reconeixements docents o les reduccions docents, es 
planteja l’activitat docent presencial i fins a 1600 hores és activitat 
docent no presencial, que no té reconeixement en POD, però és la 
dedicació completa del professorat. No hi ha cap problema que quede 
reflectida en una aplicació informàtica. Sobre les reduccions per direcció o 
codirecció de tesis, si el codirector és d’altra universitat, la reducció del 
director és la mateixa, el 50%. S’ha dit que no es dedica el mateix temps 
quan es tracta d’un treball de fi de grau o de màster, però hem de confiar 
en la responsabilitat i l’ètica del professorat. Quant a la data del 31 de 
desembre, per al reconeixement dels sexennis a efectes de computar els 
recursos docents del Departament, és per facilitar la gestió del POD als 
departaments i evitar modificacions al llarg del curs, donat que la 
comunicació de concessió de sexennis es fa en diferents moments 
temporals. Aquesta data també dóna seguretat en el càlcul de les 
contractacions necessàries per a l’inici de curs en les àrees deficitàries. 
 
Pel que fa a les bosses d’hores per les tasques de centres, es pot estudiar 
al marge d’aquest document i sobre el reconeixement per la docència en 
valencià, no pot incorporar-lo en aquest document perquè s’ha d’estudiar 
amb molta cura la repercusió que podria tenir.   
 
Demana que es vote el document tal i com està deixant–lo obert a l’estudi 
d’altres vies de reconeixement docent.  
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 30 D’ABRIL DE 2014 
 

-17- 

El degà de la Facultat d’Economia anuncia el su vot a favor, però pel que 
fa al tema de reconeixement del valencià i l’anglès s’haurien de buscar 
incentius i hauria de ser una política universitària.  
 
José Maria Peiró afegeix que s’està fent un gran esforç perquè les 
càrregues siguen equitatives. Pel que fa als treballs de fi de grau, en altres 
universitats amb experiència es combina l’esforç individual i el col·lectiu i 
es clarifica als estudiants quantes hores tenen de consulta i de treball per 
fer més eficient i eficaç el treball i més qualitatatiu l’esforç. 
 
La degana de la Facultat de Dret dóna suport al document i demana que 
es continue treballant en aquesta línia. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i  per 36 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 60/2014. “Aprovar els criteris per atendre 
situacions conjunturals de plantilla  durant el curs 
acadèmic 2014/2015. Criteris de reducció de la docència, 
que s’adjunten com a annex”. Annex IV. 

 
Jesús Olavarria demana que es vote la seua proposta perquè s’estudie el 
reconeixement de l’esforç per a impartir docència total en valencià dins del 
curs amb una reducció simbòlica de 10 hores (almenys 7’5 crèdits). 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que no li sembla seriós, ja 
que aquesta proposta afecta a la Comissió de Professorat i a la Comissió 
de Política Lingüística. Proposa que siguen les comissions les que estudien 
aquest assumpte, que és molt complexe. 
 
El degà de la Facultat d’Economia, encara que entèn la proposta de Jesús 
Olavarria, dóna suport a la intervenció del degà de la Facultat de Ciències 
Socials.  
 
Gabriel Aparicio està a favor de solucionar les injustícies però planteja els 
seus dubtes sobre la pertinença d’aquest debat, ja que ja s’ha aprovat el 
tema. 
 
Jesús Olavarria està d’acord a retirar la votació sempre que hi haja un 
compromís d’exclusió verbal per part del Consell de direcció perquè no es 
mescle aquest assumpte amb altres idiomes. Afegeix que la seua 
preocupació no són els castellanoparlants, sinó els valencianoparlants que 
no volen donar docència en valencià. 
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El rector indica que no pot assolir un compromís d’exclusió, ja que han 
d’estar oberts a qualsevol consideració. El compromís és estudiar el tema 
dels incentius per a la docència en valencià, però sense excloure altres 
consideracions. 
 
Jesús Olavarria demana, aleshores, votació de la seua proposta.  
 
La degana de Dret demana compromís perquè en primer lloc, s’estudie el 
tema de la docència en valencià. 
 
Santiago Renard opina que no hem de ser excloents. 
 
La degana de la Facultat de Psicologia insisteix en atenció al pla 
d’estratègia de la nostra Universitat, que l’anglès no deu quedar oblidat. 
 
Jordi Caparrós indica que són dos temes diferents. El valencià és una 
llengua oficial, mentre que l’anglès no ho és.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que 
també s’ha de tenir en compte el pressupost que tenim, però les 
propostes no han de ser excloents. 
 
Finalment, el rector proposa que s’estudie el tema en les comissions 
escaients, la qual cosa accepten els membres del Consell. 
 
Punt 8. Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública del PDI de l’any 
2014, en aplicació de la taxa  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. Indica que 
tenim obligació de fer una oferta d’ocupació pública, que siga autoritzada 
per la comunitat autònoma i publicada en el BOE i en el DOGV. Presenta un 
annex a la documentació amb el càlcul de la taxa de reposició. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (32 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 61/2014. “Aprovar l’oferta d’ocupació pública de 
la Universitat de València per a l’any 2014, relativa a 
places dels cossos docents universitaris i de professorat 
contractat doctor, segons el càlcul de la taxa de reposició 
d’efectius sobre les places vacants de professorat docent i 
investigador generades en 2013, que s’adjunten com a 
annex”. Annex V. 
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Punt 9. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica, el vicerector de Cultura i 
Igualtat, la vicerectora de Sostenibilitat i Planificació i la secretària general 
presenten les seues propostes de convenis corresponents a la seua àrea 
de treball i fan referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de 
la Universitat de València. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 62/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Confederació Empresarial 
Valenciana, la Fundació Universitat-Empresa de València 
i la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex”. Annex VI. 

 
ACGUV 63/2014. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes de la Comunitat Valenciana i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex VII. 
  
ACGUV 64/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat Politècnica de 
València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I, 
la Universitat Miguel Hernández, la Fundació UCEIF 
para el desarrollo de la antena regional CISE (Centro 
Internacional Santander Emprendimiento) a València i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex VIII. 

 
ACGUV 65/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex”. 
Annex IX. 

 
ACGUV 66/2014. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad de León i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex”. Annex XI. 
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Punt 10. Aprovació, si escau, del l’actualització de preus del Col·legi Major 
Rector Peset. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
S’ofereixen 161 places i s’han ocupat 150, de les quals 71 corresponen a 
estudiants de la Universitat de València i 62 corresponen a altres 
universitats. Presenta les novetats de la proposta. Als estudiants de la 
Universitat de València se’ls farà un descompte i es farà un paquet 
d’habitació i menjador per a estudiants de tot l’any. A títol experimental, 
s’oferiran 20 places per a estudiants que contracten sols l’habitació de 
dilluns a dijous. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 67/2014. “Actualitzar els preus del Col·legi 
Major Rector Peset, per al curs acadèmic 2014/2015, 
d’acord amb el document que s’adjunta com a annex”. 
Annex XII. 
  

Punt 11. Aprovació de taxes/preus per a Serenates i Teatre del Centre 
Cultural La Nau. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat retira aquesta proposta.  
 
Punt 12. Aprovació, si escau, de l’ampliació de la cessió patrimonial a favor 
de la Fundació Lluís Alcanyís.  
 
José Manuel Almerich, com a president de la Fundació Lluís Alcanyís, 
presenta aquest assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en 
l’Aula Virtual de la Universitat de València. Recorda que aquesta Fundació 
va començar la seua activitat pel 2008 i al 2009 es va autoritzar la 
signatura del conveni per a la cessió d’espais de béns mobles i immobles 
per a la Fundació. Posteriorment, al 2010, es va crear la Clínica nutricional 
i es va posar en marxa una unitat d’activitat física inclusiva VLC Campus. 
Ara, juntament amb la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i 
amb la Facultat de Fisioteràpia, es pot crear la Clínica de nutrició, activitat 
física i fisioteràpia i per això es fa la proposta d’ampliació de cessió 
patrimonial.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (35 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 68/2014. “Aprovar la proposta de cessió 
patrimonial de l’immoble situat al carrer Guàrdia Civil, 
23 de València i la cessió de béns mobles, adquirits a 
càrrec de fons de l’Oficina de Polítiques per a 
l’Excel·lència de la Universitat de València, a favor de la 
Fundació Lluís Alcanyís,  amb l’objectiu de la formació de 
la Clínica de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia –
CUNAFF- d’acord amb la documentació que s’adjunta 
com a annex”. Annex XIII. 
  

Punt 13. Torn obert de paraules.  
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica que hi ha problemes 
amb la xarxa informàtica per accedir a la documentació. 
 
Jordi Caparrós indica que la setmana passada hi hagué un intent 
d’assemblea d’estudiants però no hi hagé quòrum. Fa referència a la 
immaduresa d’alguns membres que no apareixen a les reunions. També 
reprova al degà de la Facultat de Magisteri perquè va ser la darrera ADR a 
formar-se i hi ha una normativa a complir. Es coaccionen les convocatòries 
del Consell Assessor. D’altra banda, convida al rector al ple de l’Assemblea 
General d’Estudiants del 14 de maig, al Campus dels Tarongers. Opina que 
de vegades els estudiants se senten inferiors, i mereixen ser tractats com 
a iguals.  
 
Rubén Fernández recorda que es va dir que el rector es reuniria amb els 
estudiants i encara no s’ha fet. La participació dels estudiants a la 
Universitat hauria de prendre’s seriosament.  
 
El degà de la Facultat de Magisteri indica que habitualment, a la Facultat hi 
ha hagut problemes per a tenir representants d’estudiants i enguany s’ha 
habilitat un procediment, no reglat (anar classe per classe perquè es 
presenten els estudiants i poder tenir l’ADR). Tot i així, no hi ha hagut 
representants de tots els cursos i hi ha hagut problemes. 
 
D’altra banda, la Junta de Centre ha rebut una carta de les unitats infantils 
de escoles públiques sobre els retalls en l’àmbit pùblic que suposa la seua 
desaparició en molts centres públics i la creació en centres privats i 
concertats. Han demanat a la Conselleria que no impidesca el 
desenvolupament de l’ensenyament públic. Opina que la Universitat hauria 
de tenir un compromís social a favor de l’educació pública.  
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El vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa afegeix que 
ahir es van reunir amb la Plataforma del centre Ciutat Cremona d’Alaqüas, 
on porten tancats més de 75 dies pels retalls pressupostaris. Aquest 
centre  ha estat vuit anys en barracons esperant la construcció del centre 
i ara se suprimeix la línia infantil. Comunica que es faran públics els 
documents de la Junta de Facultat.  
 
La degana de la Facultat de Psicologia, indica que s’han incrementat els 
grups de docència en valencià a la Facultat, però reconeix una certa 
sensibilitat per l’anglès i els grups ARA (Alt Rendiment Acadèmic). Abans 
de Setmana Santa es va reunir amb els estudiants per reivindicar el 
compliment dels incentivadors de Generalitat i Universitat. 
 
El degà de la Facultat d’Economia, davant les intervencions del degà de la 
Facultat de Magisteri i del vicerector d’Internalització i Cooperació, és 
partidari de prendre una decisió respecte de la problemàtica de les escoles 
públiques.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica, respecte dels 
problemes de la xarxa informàtica, que tots estem conectats a Wifi 
mitjançant el telèfon mòvil i l’ordinador. Si volem més xarxa, hauriem de 
desconectar el mòvil, però ja s’ha comunicat al Servei d’Informàtica.  
 
Gabriel Aparicio afegeix que estan treballant en aquest assumpte i es 
posarà un altre punt d’accés. 
 
El rector contesta Jordi Caparrós que prendrà nota del que ha dit sobre el  
Consell Assessor. També s’iniciarà el procès de conversa amb les diferents 
associacions estudiantils. 
 
Pel que fa a l’acord de la Facultat de Magisteri, es pot lliurar a la 
Generalitat amb el suport de la Universitat de València. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat, pel que fa al grup 
ARA, indica que la Conselleria paga molt tard i paga una quantitat inferior a 
la que es va comprometre. Aquesta quantitat s’està repartint entre els 
centres que tenen les titulacions. 
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I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
14,15 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 
 
 
 
 
 
 


