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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 24 de novembre de 2015, a les 9’25 hores, 
a la Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban 
Morcillo Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a 
continuació, queda constituït en sessió ordinària el Consell de Govern de la 
Universitat de València. 
 
Assistents (amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis 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  d’Estudis 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 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-
Pozuelo  
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
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Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Representant departaments: 
Antoni Iradi Casal 
 
Representant departaments: 
Amadeo Fuenmayor Fernández 
 
Representant departaments: Clara 
Gómez Clarí 
 
Representant Instituts 
universitaris: Francisco Alonso Pla 
 
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. Geografia e Historia: 
Nuría María Tabanera García 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Ed.: Vicent 
Horcas López. 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 
 

PAS Fac. Economia: Pilar Catalán 
Cercós. 
 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS SEDI: Carlos Javier López 
Benedi 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
Representant Consell Social: 
Francisco Puchol-Quixal  i de 
Antón 
 
(sense vot): 
 
Secretari Fac.  Filosofia i C. 
Educació: Vicente Claramonte 
Sanz 
 
Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
 
Degà Fac. Farmàcia: Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
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President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 
 
President Comité d’Empresa: 
Ricardo Campos Fernández 
 
Coordinador AGE: Jordi Caparrós 
Gutiérrez 

 
Convidats: 
President Junta Electoral: Carlos 
L. Alfonso Mellado. 
 
Vicegerent de Recursos Humans i 
Organització Administrativa: José 
Ramirez. 
 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 27 
d’octubre de 2015. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en 
l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, el degà de la 
Facultat de Fisioteràpia i el gerent intervenen per presentar modificacions 
que són acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 246/2015. “Aprovar l’acta de la sessió del Consell 
de Govern de 27 d’octubre de 2015, amb les modificacions 
següents: 
. A la pàg. 18, eliminar el paràgraf 2n. 
. A la pag. 18, el darrer paràgraf comença per : “El degà 
de la Facultat de Fisioteràpia contesta que ho impartirà 
personal extern, tret dels TFM….” 
. A la pàg. 19, pàragraf 5è, afegir “en última instància”. 
. A la pag. 28, afegir una correcció d’errades a l’acord 
243/2015, que s’adjunta com a annex.” Annex I.  

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector comunica el condol dels membres del consell pel traspàs del 
jurista Dr. Luis Díez Picazo, doctor honoris causa per la nostra universitat 
des de l’any 2001. 
 
En l’apartat de les felicitacions, felicita: 
. L’ICMOL, per rebre la concessió de l’acreditació “Maria de Maeztu”, 
concedida pel Ministeri (MINECO) el proppassat 27 d’octubre, 
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reconeixement a l’excel·lència científica i innovadora de l’ICMOl, 
acreditació amb validesa de quatre anys i contempla una ajuda econòmica 
de dos milions d’euros.  
 
. La Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació per la celebració del 
cinquanta aniversari dels seus estudis de Pedagogia.  
 
. La nostra revista de difusió de la investigació Mètode, per haver estat 
guardonada en la tercera edició dels premis El Tempir en la categoria País, 
per ser tot un exemple de qualitat editorial en la divulgació científica en 
català, una publicació de reconegut prestigi estatal i internacional.  
 
. El grup d’investigadors liderat per la Dra. Rosa Noguera Salva,  
catedràtica del Departament de Patologia, per la presentació del projecte 
per aconseguir la millora del diagnòstic de tumors infantil (primer projecte 
que es presenta per la Universitat de València a la plataforma de 
micromecenatge Precipita, promoguda per la Fundació Espanyola per a la 
Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d’Economia i Competitivitat). 
 
. Sr. Jorge Mariano Collantes Alegre, investigador del grup de genètica de 
l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, per rebre el novè 
premi Joan Oró a la divulgació de la recerca científica, lliurat per 
l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC). 
 
. Dr. Carlos Camps Herrero, professor del Departament de Medicina, pel seu 
nomenament com a president de ASEICA (Associació Espanyola 
d’Investigació sobre el càncer). 
 
. Els tres projectes culturals de la Universitat de València premiats per 
l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV) en el 
lliurament dels premis ADCV 2015. 
 
Els tres projectes culturals premiats de la Universitat han estat el llibre 
Veus per l’Horta (Estudio Menta), premi ADCV, or; el cartell de l’exposició 
Cinquanta aniversari de la Cartelera Turia (Ibán Ramón), premi ADCV or, i el 
disseny gràfic de l’exposició Covers (Ibán Ramón i Didac Ballester), premi 
ADCV plata.  
 
. Raimon, medalla de la nostra Universitat des del 14 de desembre de 
2009, pel seu nomenament com a fill predilecte de Xàtiva. A l’acte va 
assistir el vicerector de Participació i Projecció Territorial, Jorge Hermosilla.  
 
. Sr. Pedro Gómez Romero, investigador del CSIC  i group leader de 
l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, per ser guanyador del 
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vint-i-u premi literari Ciutat D’Alzira, celebrada la nit de divendres, en el 
marc de la desetena setmana de la Ciència de la Universitat de València.  
 
. Sra. Mª Carmen Lloret Català i Sr. Santiago Mengual Andrés, investigadors 
del Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació i Sr. 
Cristobal Nico Suárez Guerrero, del Departament de Didàctica i 
Organització Escolar, per la seua elaboració de la Guia Pràctica de 
l’Educació Digital, presentada a la Biblioteca Nacional de Madrid.  
 
. Sra. Lisandra Muñoz, investigadora de l’Institut INCLIVA, per rebre el 
premi a la innovació genètica de la Càtedra Universitat de 
València/Fundació Sistemas Genòmicos. 
 
. Els sis projectes premiats en la primera convocatòria d’Ajudes Emergents, 
del Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València: 

- projecte per millorar els estigmes a la cultura gitana al Cabanyal. 
- Un taller d’art urbà per a adolescents i aturats. 
- Un festival de curtmetratges a Natzaret. 
- Una acció per dinamitzar el barri de Campanar mitjançant la 

participació d’alumnes. 
- Un pla integral realitzat per l’Associació de Veïns de Castellar-

l’Oliveral. 
- Un documental social elaborat pel Col·lectiu de Joves de la Coma. 

 
En l’apartat de les publicacions, felicita: 
 
. Sr. Domingo Salazar García, investigador del Departament de Prehistòria i 
Arqueologia i la resta de l’equip internacional, per la seua participació en 
l’estudi que presenta nova informació sobre les dietes dels ximpanzés, 
especialment rellevant perquè dóna dades objectives sobre els 
comportaments que revela la dieta, però que no són observables. Es basa 
en el registre de restes vegetals preservats en el càlcul o tosca dental 
(placa dental calcificada) de les dents dels individus morts. Publicat en la 
revista Scientific Reports del Nature Publishing Group. 
 
. La investigadora, Dra. Mª Soledad Lila Murillo i la Sra. Christina M. 
Rodríguez, investigadora de la Universitat d’Alabama (Birmingham, USA), 
liderats pel catedràtic del Departament de Psicologia Social, Dr. Enrique 
Gracia Fuster, per liderar un estudi que utilitza passatges de pel·lícules per 
a analitzar l’acceptabilitat de la violència contra la dona en la parella, 
resultats publicats en la revista Frontieres in Psychology. 
 
. Sr. Borja Holgado, investigador de la Universitat de València, per 
encapçalar un estudi que ha revelat que els ossos que es creia pertanyents 
a un rèptil volador del grup de pterosaures eren, en realitat, d’un petit 
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rèptil del grup dels pterosaures que hauria estat menjat possiblement per 
un peix, recerca publicada a la revista Plos one. 
 
. Dr. Gil Manuel Hernández Martí, Dr. Joaquim Rius Ulldemolins i Dr. 
Francesc Torres, investigadors del Departament de Sociologia i 
Antropologia Social, per arribar a la conclusió que el model urbanístic, 
cultural, turístic, de lleure i d’imatge de la ciutat de València, que durant 
les últimes dues dècades ha pivotat al voltant de la Ciutat de les Arts i de 
les Ciències (CAC) i la reordenació de la façana litoral, en ser arrossegat 
per la crisi i la manca de recursos, ha esgotat la potencialitat cultural de la 
ciutat, atesa l’alta identificació entre aquests elements i la imatge de 
València, treball publicat en la revista European Planning Studies. 
 
En l’apartat d’actes i reunions, han tingut lloc les següents: 
 
. Assemblea General de la CRUE i lliurament de la Medalla de la CRUE al 
CSIC, a Madrid.  
. Sessió ordinària anual del Patronato de la Biblioteca Nacional, en 
representació del President de la CRUE, a Madrid. 
. Assemblea General de la CRUE, al mes de novembre. Va assistir-hi la 
vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística, Isabel Vázquez. 
. Inauguració de la sessió d’obertura del 14è cicle de Conferencias en 
Ciencias dirigida a estudiantes de la Nau Gran, conferència de la Dra. Ana 
Lluch, a al Sala Charles Darwin.  
. Assistència a 59th UIA Congress Valencia 2015, al Palau de Congressos.  
. Acte pel 50è aniversari de la Secció de Pedagogia al Saló d’Actes de la 
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.  
. Trobada sobre tejido empresarial emprendedores e innovación, amb 
l’assistència del president de la Generalitat, a l’ADEIT. 
. Inauguració del Congrès Nacional Emprendimiento y Discapacidad, a 
l’ADEIT. 
. Lliurament dels premis del programa YUZZ 2015, Jóvenes con ideas a 
Boadilla, a la Ciutat Financera del Banco de Santander. Va assistir-hi la 
vicerectora d’Investigació i Política Científica, Pilar Campins, Ana Portacelli, 
Ana Cortés i Santiago Miralles.  
. Inauguració de la cinquena Trobada Anual entre la Universitat de València 
i el col·lectiu d’Instituts d’Estudis Comarcals (IDECOS) al saló d’actes Joan 
Fuster.  
. Acte de signatura col·lectiva d’una declaració en suport de la Ciència, la 
Investigació i la Innovació Valencianes, que va promoure el Consell Valencià 
de Cultural, a l’Auditori Santiago Grisolia del Museu de la Ciència Príncep 
Felip. 
. Cinc minuts de silenci en record de les víctimes dels atemptats de París.  
 
En l’apartat de comunicacions al web: 
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. La Universitat de València és la primera d’Espanya en Ciències Agrícoles i 
la quarta universitat de l’estat, segons el rànquing The Best Global 
Universities, elaborat per la revista US News & World Report sobre mil 
universitats corresponents a cinquanta-set països. A més, la institució 
acadèmica ocupa la posició dos-cents cinquanta-setena del món.  
 
La de València se situa per davant d’universitats com la Pompeu Fabra de 
Barcelona, la Complutense de Madrid o la Universitat de Granada.  
 
Per matèries, la de València és la segona en Química d’Espanya, la tercera 
en Física i la cinquena en Ciències Naturals. En termes comparatius, la 
Universitat de València ha millorat un lloc entre el 2015 i el 2016 en 
Ciències Agrícoles en la classificació global (del lloc 38 al 37). 
 
Així mateix, indica que s’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni marc de col·laboració entre l’Il·lustre Col·legi Oficial 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de València i la Universitat de València.  
 
. Conveni de col·laboració entre la Generalitat, mitjançant la Conselleria de 
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació i la 
Universitat de València per a contribuir al funcionament de la càtedra de 
Dret Foral Valencià durant l’exercici 2015. 
 
A continuació, indica que s’ha fet un escrit conjunt de la Universitat de 
València i la Universitat Politècnica de València perquè l’Avinguda dels 
Tarongers, s’anome Avinguda Avelino Corma. Aquest professor és doctor 
honoris causa per la nostra Universitat i director de l’Institut d’Enginyeria 
Química. 
 
D’altra banda, informa sobre els darrers canvis produïts en el consell de 
direcció. La vicerectora de Sostenibilitat i Planificació ha presentat la seua 
renúncia, que serà efectiva a finals de novembre, ja que el Vicerectorat ha 
anat perdent competències. Igualment, la vicerectora d’Estudis de 
Postgrau serà substituïda Rafael Crespo, qui ha sigut degà de la Facultat de 
Ciències Matemàtiques. Afegeix que l’1 de desembre tindrà lloc un acte per 
fer el trasbasament de competències, al qual tothom està convidat. 
Agraeix ambdues vicerectores el treball que han dut a terme durant 
aquests cinc anys i anuncia que Rosa Marín vindrà més tard per tal 
d’acomiadar-se de tots. 
 
També comunica que Luis Antolín, membre d’aquest consell, s’ha jubilat i, 
per tant, cessa en aquest òrgan. El felicita per seu treball i responsabilitat.  
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A continuació cedeix la paraula al president de la Junta Electoral, Carlos L. 
Alfonso, perquè informe sobre les darreres eleccions a òrgans d’aquesta 
Universitat.  
 
El president de la Junta Electoral indica que el dia 19 tingueren lloc les 
eleccions de renovació d’estudiants a Claustre, ADR i altres òrgans 
representatius de la Universitat de València. La participació ha estat del 
13’7%, pareguda a l’any anterior. Els representants elegits mantindran la 
seua representació durant dos anys. Hi han participat més homes 
(14’31%) que dones (13’19%). 
 
Els resultats obtinguts per associacions estudiantils, han estat els 
següents: 
BEA ha obtingut 18 representants al Claustre.  
A contracorrent ha obtingut 14 representants, 
Sao ha obtingut 12 representants 
Front Estudiantil Unificat ha obtingut 10 representantes.  
 
La resta de grups presentats ha obtingut un màxim de 4 representants. 
Felicita a tots els elegits i a les persones que han col·laborat en el procès. 
Solament s’ha presentat una queixa en la Facultat de Dret, perquè es va 
fer propaganda electoral el dia de les eleccions.  
 
Afegeix que s’ha emprat el vot electrònic en alguns centres, com a 
experiència pilot i agraeix la col·laboració a tots el que han fet que 
funcione (Servei d’Informàtica, ETSE, antiga Facultat de Magisteri, Fac. de 
Ciències Matemàtiques, SEDI i les associacions estudiantils). No s’hi ha 
produït cap incidència i l’experiència ha sigut positiva.  
 
En el màster universitari en Professor/a d’Educació Secundària han votat 
600 estudiants, d’un total de 1.600. La Facultat de Ciències Matemàtiques 
ha passat a ser el centre amb més participació de tota la Universitat, ja 
que ha triplicat el seu índex de participació. Com a president de la Junta 
Electoral valora positivament el vot electrònic, ja que s’ha demostrat que 
fomenta la participació estudiantil.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació se suma a la 
felicitació a les vicerectores que abandonen el Consell de Direcció. 
Reconeix la dificultat de la tasca de la vicerectora d’Estudis de Postgrau, 
que ha tingut un gran afan de col·laboració. També felicita a Rafael Crespo 
pel seu nou nomenament i espera que aquests canvis comporten un bon 
impuls per a la Universitat. 
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Dulce Contreras s’uneix als agraïments pel que fa al vot electrònic, ja que li 
sorprèn la pujada de participació. 
 
El president de la Junta Electoral afegeix que en general, s’ha duplicat la 
participació, però a la Facultat de Ciències Matemàtiques, s’ha triplicat 
gràcies també a la forta implicació d’alguns professors. A partir d’ara, 
tenim dos anys per treballar i millorar aquest sistema. 
 
Fuensanta Doménech indica que la prova pilot ha estat molt positiva i 
assabenta que amb el vot electrònic el procès de votació pot durar més.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques afegeix que normalment a 
la Facultat es presentava un col·lectiu i enguany s’han presentat dos. 
Aquest fet també ha col·laborat a la pujada del nivell de participació.  
 
El coordinador de l’Assemblea General d’Estudiants demana als degans i 
deganes que comuniquen abans de Nadal o el més aviat els nous membres 
per tal de convocar la nova AGE. 
 
Finalment, el rector proposa que s’avance el tractament del punt 7è de 
l’ordre del dia, ja que el vicerector de Cultura i Igualtat ha d’absentar-se del 
Consell. 
 
Punt 7. Aprovació, si escau, de normativa de prèstec a domicili per a totes 
les biblioteques de la Universitat de València.  
 
El vicerector de Cultura i Igualtat presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Afegeix que en aquesta proposta s’ha allargat el termini de prèstec perquè 
es puguen fer fins a cinc renovacions, sempre que no hi haja altres 
peticions del mateix llibre, tot i que les noves tecnologies permeten saber 
si hi ha demanda. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 247/2015. “Aprovar les normes de prèstec a 
domicili per a totes les biblioteques de la Universitat de 
València, que s’adjunten com a annex”. Annex II. 
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Punt 3. Aprovació, si escau, de revisió de places vacants i de promoció de 
PDI.  
 
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. Indica que hi ha tres places d’ajudant doctor del departament 
de Filologia Anglesa i Alemanya pendents de revisar perquè els professors 
han abandonat la Universitat. Es proposa confirmar les places vacants 
donat el dèficit dels departaments. 
 
D’altra banda, presenta una darrera plaça del departament de Psicologia 
Evolutiva i de l’Educació de la qual se sol·licita promoció a contractat 
doctor. 
 
Afegeix que la Comissió de Professorat ha informat favorablement les 
quatre places. Per tant, demana el vot favorable per a la promoció de la 
darrera plaça i per al concurs de la resta.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 248/2015. “Aprovar la revisió de places vacants i 
de promoció de PDI, d’acord amb el document que 
s’adjunta com a annex”. Annex III. 

 
Punt 4. Modificació, si escau, del reglament de professorat honorari de la 
Universitat de València. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi és en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Indica que es tracta de propostes de modificació per tal 
d’agilitzar el procediment. La Comissió de Professorat, la Comissió 
d’Estatuts i l’Assessoria Juridica ho han informat favorablement.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 249/2015. “Modificar el preàmbul i l’apartat 1 
del reglament de professorat honorari de la Universitat de 
València, d’acord amb el text que s’adjunta com a annex”. 
Annex IV. 
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Punt 5. Modificació, si escau, del reglament de càrrecs acadèmics de la 
Universitat de València.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi és en l’Aula Virtual de la Universitat 
de València. Aquesta proposta ve informada favorablement per la Comissió 
d’Estatuts i per l’Assessoria Jurídica i la Comissió de Professorat ho va 
informar favorablement per unanimitat. Bàsicament es tracta de dues 
modificacions: una de tràmit, referent als càrrecs de l’Escola de Doctorat i 
altra d’augment de vicedegans en els centres, amb motiu de l’augment de 
les tasques de gestió dels Deganats, per a la qual cosa es va pensar en uns 
indicadors que reflexaren millor les tasques. S’han tingut en compte les 
àrees de qualitat, internacional, relació amb departaments, entre altres. 
Tots els indicadors han tingut una ponderació respecte del pes que porten 
els Vicedeganats i, tenint en compte, també un número mínim que ha de 
tenir cada centre, s’hi han establert uns intervals per tal que es puga 
diferenciar el nombre de Vicedeganats en funció de càrrega de treball. 
 
Per tant, el que s’aprova són els indicadors i el procediment i, desprès, des 
del Servei de Recursos Humans es faran els càlculs corresponents. 
 
També s’ha eliminat la figura del vicesecretari, que sols estava en la 
Facultat de Dret i en la d’Economia. Es manté l’excepcionalitat de les 
pràctiques en dos centres (Magisteri i Medicina i Odontologia), per les 
diferències quantitatives, qualitatives i de gestió que es donen en aquests 
centres. Afegeix que a la Comissió de Professorat hi hagueren 
intervencions de representants de centres de l’àrea de salut per fer 
constar el treball de gestió en les pràctiques assistencials i es va concloure 
que s’haurien d’analitzar i contemplar. 
 
Finalment, proposa que s’aprove la proposta que es presenta, que es pose 
en marxa i, en vistes als resultats, revisar-la i millorar-la. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Biològiques anuncia el seu vot a favor i 
demana que es tinguen en compte i es comtemplen les situacions 
excepcionals. 
 
El degà de la Facultat de Química elogia l’esforç que ha fet el grup de 
treball en passar d’un ítem com el nombre d’alumnes a l’ítem de la càrrega 
de treball, que és molt més complicat. D’altra banda, indica que en 
reunions anteriors s’hi va dir que la reducció de sis crèdits per a degans i 
deganes es quedava curta en comparació a altres figures. Li sembla 
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insuficient i demana que s’estudie i es tinga en compte en la primera 
oportunitat que hi haja.  
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació demana 
disculpes per fer referència al reglament de professorat honorari. 
 
Dulce Contreras planteja dubtes respecte del professorat emèrit. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat aclareix que la 
proposta de modificació del reglament de selecció de PDI es tractarà en el 
proper Consell de Govern. 
 
Respecte de la intervenció sobre la curta reducció de crèdits per a càrrecs 
acadèmics, de segur que en tots els càrrecs es necessita més reducció, 
però cal recordar que qualsevol reducció que s’aplique implica 
contractacions en la majoria dels casos i això planteja un problema greu. En 
el proper consell de govern informarà sobre les contractacions de 
professorat associat que s’han fet enguany i els problemes econòmics i de 
marc legal que comporten per tal de sensibilitzar a tothom sobre la 
situació real. És conscient de les tasques que fa el professorat i que no 
estan ben reconegudes, però cal tenir en compte que no és possible 
incrementar les contractacions de professorat i que cal fer ajustos.  
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que és evident que les reduccions o 
les millores de reconeixement de càrrega de docència han tingut efectes 
però totes les cessions de capacitat docent, les pèrdues d’efectius que no 
s’han pogut cobrir amb places estables o amb places d’ajudant doctor, 
s’han cobert amb places de professorat associat. Opina que el buit creat 
és gran i no es pot tapar amb un dit.  
 
Carlos Javier López Benedi planteja els seus dubtes pel que fa a la figura 
de cap de secció i els seus equivalents. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat li aclareix que 
l’equivalent a cap de secció és el cap d’iniciativa.  
 
Carlos Javier López Benedi demana que hi conste. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que s’ha fet una 
incorporació pel que fa al reconeixement de tasques i la gestió per tal de 
donar suport a l’equip deganal. Tot això es revisarà el proper any. 
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (34 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 250/2015. “Modificar l’article 4, el paràgraf 
segon de l’article 5 i deixar sense contingut el paràgraf 
segon de la disposició addicional primera del reglament de 
càrrecs acadèmics de la Universitat de València, d’acord 
amb el text s’adjunta com a annex”. Annex V. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de renovació parcial de la Comissió de 
Recursos, relativa a places de professorat contractat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
indica que tenim una Comissió de Recursos de places de contractat, que 
s’ha de renovar per meitats, cada dos anys. Aquesta comissió té molt de 
treball, ja que és freqüent la presentació de recursos a les convocatòries 
de places d’ajudant doctor o d’associats. Manifesta l’agraïment personal i 
institucional pel treball que fa. 
 
A continuació proposa la pròrroga de Francisco Dalmases Moncayo, 
catedràtic de Fisiologia i d’Enric Valor, professor titular d’universitat de 
Física de la Terra i la renovació d’un membre que ha renunciat, Remedios 
Roqueta Buj, catedràtica de Dret del Treball i la Seguretat Social, que es 
proposa la seua substitució per Gabriel Doménech Pascual, titular 
d’universitat de Dret Administratiu.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 251/2015. “Aprovar la renovació parcial dels 
membres de la Comissió de Recursos, relativa a places de 
professorat contractat, en el sentit següent: 
 
. Substituir Remedios Roqueta Buj, CU Dret del Treball i 
Seguretat Social, per Gabriel Doménech Pascual, TU de 
Dret Administratiu. 
 
. Prorrogar els membres següents: 
Francisco Dalmases Moncayo, CU Fisiologia. 
Enric Josep Valor Micó, TU de Física de la Terra.” 

 
Punt 8. Modificació, si escau, del reglament de règim intern del 
departament de Farmacologia.  
 
La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la documentació 
que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. El departament de 
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Farmacologia ha acceptat tots els suggeriments de la Comissió d’Estatuts i 
de l’Assessoria Jurídica. Afegeix que tret de les modificacions plantejades 
als articles 13, 24, 36, 49 i 50, la resta de canvis han estat ajustos al 
reglament marc o al reglament electoral. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 252/2015. “Modificar el reglament de règim 
internn del departament de Farmacologia, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, del reglament de funcionament intern de la 
Comissió 0’7. “Una Nau de Solidaritat” de la Universitat de València.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi és en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que es tracta de normalitzar el funcionament d’aquesta 
Comissió, ja que fins ara no tenia reglament. Es presenta un reglament 
senzill i eficaç per al seu funcionament, informat per la Comissió 
d’Estatuts.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 253/2015. “Aprovar el reglament de 
funcionament intern de la Comissió 0’7 “Una Nau de 
solidaritat”, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex VII. 

 
El rector demana que s’avançe el tractament del punt 11, ja que la 
vicerectora d’Estudis de Postgrau encara no s’ha incorporat a la sessió, la 
qual cosa s’accepta. 
 
Punt 11. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Cooperació, el vicerector de Polítiques 
de Formació i Qualitat Educativa i la vicerectora d’Investigació i Política 
Científica presenten les propostes de conveni corresponents a la seua àrea 
de treball. 
 
A continuació, el vicerector d’Internacionalització i Cooperació informa 
d’altra proposta de conveni enmarcat en unes accions més amples en 
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l’àmbit de la Ruta de la Seda. Aquesta proposta consta de dues vessants 
en el marc de la Universitat de València: la sol·licitud de l’adhessió, ja que 
es tracta de països d’Àsia amb els que tenim una important relació i és una 
forma de consolidar una relació estratègica amb ells i, una certa 
institucionalització que coordinarà la Universitat de València, ja que l’OMT 
ha considerat a València com a centre de la Ruta de la Seda. Per tant, 
presenta a aquest Consell de Govern un protocol de col·laboració entre les 
institucions que hi participen. La persona encarregada de la gestió és el 
vicerector d’Internacionalització i Cooperació i la degana de la Facultat de 
Geografia i Història en la Comissió de Seguiment, per delegació del 
vicerector. 
 
El rector afegeix que hi ha molta il·lusió en aquesta iniciativa davant la 
Generalitat i anuncia que pel 2016 s’iniciarà un simposi sobre la Ruta de la 
Seda. L’Assessoria Jurídica ho ha informat favorablement. Agraeix la tasca 
de la professora Clara Martínez que ha culminat en aquesta proposta.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret indica que la Junta de Centre també ho ha 
informat favorablement.  
 
El degà de la Facultat d’Economia se suma a la felicitació i indica que 
també hi ha molta il·lusió a la Facultat. Demana que a la Comissió de 
Seguiment hi haja alguna persona de la Facultat d’Economia. 
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport manifesta, 
pel que fa al conveni per a la creació de la càtedra Spiribol, que la Facultat 
no estava assabentada i li preocupa la part econòmica i el lloc de 
realització. Demana que es tinguen en compte aquestes apreciacions.  
 
Carlos Javier López indica que també desconeixia aquesta proposta i 
planteja els seus dubtes respecte del conveni amb l’IVAM i la Universitat 
Politècnica. 
 
Francisco Puchol-Quixal indica que per al Consell Social és una satisfacció 
veure aquests convenis, perquè faciliten la presència de la Universitat de 
València en la societat. Opina que és important el fet que investigadors i 
investigadores pugen col·laborar-hi i es posa al servei de la Universitat per 
al que calga. 
 
Dulce Contreras està d’acord amb les paraules del rector respecte del 
conveni sobre la Ruta de la Seda. La implicació de la nostra universitat ve 
de lluny i a més, tenim els estudiants de la titulació de Turisme. Opina que 
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hauria d’haver algun representant de la Facultat d’Economia en aquest 
conveni. 
 
El rector, atesa la intervenció del degà de la Facultat de Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport, indica que hi ha suficients elements perquè siga 
procedent retirar el conveni per a la creació de la càtedra Spiribol. 
 
Pel que fa al conveni sobre la Ruta de la Seda, a hores d’ara estan arribant 
iniciatives i la Comissió de Seguiment no està tancada. La persona que 
representarà a la institució és el vicerector d’Internacionalització i 
Comunicació que delegarà en la degana de la Facultat de Geografia i 
Història o en el degà de la Facultat d’Economia, segons els temes a tractar, 
però sense excloure a ningú. Anuncia que en un proper consell de govern 
es tractarà sobre una xarxa d’universitats de la Ruta de la Seda. Per tant, 
sorgiran altres activitats i oportunitats per a participar. També es tindrà en 
compte la intervenció dels representants de la Facultat d’Economia.  
 
El vicerector d’Internacionalització i Comunicació indica que, pel que fa al 
conveni per a la creació de la càtedra Spiribol, es posa a disposició del 
degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per a 
qualsevol tipus de consulta i informació. Està d’acord amb la intervenció 
anterior del rector sobre la Ruta de la Seda. 
 
D’altra banda, agraeix la intervenció de Francisco Puchol-Quixal i contesta 
Carlos Javier López que, institucionalment, la figura de la càtedra va 
semblar la més oportuna en el cas del conveni amb l’IVAM i la Universitat 
Politècnica.  
 
Finalment, el rector proposa la votació del conveni amb l’IVAM i la 
Universitat Politècnica i del conveni sobre la Ruta de la Seda. Les votacions 
es fan a mà alçada i obtenen els resultats següents:  
. Unanimitat (40 vots a favor), en el cas del conveni amb l’IVAM i la 
Universitat Politènica. 
. Unanimitat (39 vots a favor), en el cas del conveni sobre la Ruta de la 
Seda.  
 
La resta de convenis s’aproven per assentiment, i es retira el conveni amb 
la Fundació Spiribol.  
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 254/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidade Federal do 
Espirito Santo (Brasil) i la Universitat de València. Estudi 
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General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
VIII. 

 
ACGUV 255/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidade Federal Rural 
do Semi-Arido (Brasil) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
IX. 
 
ACGUV 256/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitá Politecnica delle 
Marché (Itàlia) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 

 
ACGUV 257/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidad de Cartagena 
(Colombia) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XI. 

 
ACGUV 258/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universidade Federal do Sul 
da Bahia (Brasil) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex”. Annex 
XII. 

 
ACGUV 259/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic entre l’Institut Valencià d’Art Modern, la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat de 
València. Estudi General,  per a la càtedra d’Estudis 
Artístics. Segles XX-XXI, (IVAM-UV-UPV), el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 
 
ACGUV 260/2015. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Unión Federal de Policía de 
la Comunitat Valenciana i d’Espanya i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XIV. 
 
ACGUV 261/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el Centro de Investigación Biomédica en 
Red i la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XV. 
 
ACGUV 262/2015. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el Centro de Investigación Biomédica en 
Red Enfermedades Neurodegenereativas  i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XVI. 
 
ACGUV 263/2015. “Autoritzar la signatura del protocol 
de col·laboració entre l’Agència Valenciana de Turisme, 
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l’Ajuntament de València, la Conselleria d’Educació i 
Cultura, el Centro UNESCO Valencia/Meditarréneo, la 
Fundació Hortensia Herrero, el Col·legi Major de l’Art 
Major de la Seda, el Consell Superior de Càmeres de la 
Comunitat Valenciana i la Universitat de València. Estudi 
General,  per a l’assessorament i realització d’activitats 
conjuntes en el desenvolupament de la Ruta de la Seda, 
casdascun en l’àmbit de les seues respectives competències, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XVII. 

 
Sent les 11’05 hores, el rector cedeix la paraula la vicerectora d’Estudis de 
Postgrau, que s’incorpora a la sessió. 
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau, atesa que aquesta és la darrera 
sessió del consell de govern a la que assisteix vol acomiadar-se i agrair al 
rector la confiança que ha dipositat en ella i agrair també el suport que ha 
rebut dels companys i de tots els membres d’aquest òrgan, durant aquests 
anys. Indica que, des del Vicerectorat d’Estudis de Postgrau, s’ha treballat 
tant bé com s’ha pogut i sabut amb els mitjans materials i humans que ha 
tingut. El més valuós que s’en porta és la relació personal amb tots els 
directors i directores de màster i coordinardors de doctorat, així com amb 
les persones del Servei de Postgrau, que han treballat amb absoluta 
dedicació i també es queda amb les coses que han eixit bé que es deuen a 
l’esforç comú compartit. Comunica que a partir d’ara, estarà a disposició 
de tots i de totes a la Facultat de Farmàcia.  
 
Punt 10. Aprovació, si escau, d’inici d’expedient per a un nou estudi de 
doctorat i proposta de CEPE. 
 
La vicerectora d’Estudis de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a 
la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de València. 
Recorda que aquesta proposta es va retirar de la sessió anterior per un 
error, ja que la convocatòria no s’havia lliurat al degà de la Facultat de 
Ciències Socials. La Universitat de València és la coordinadora d’aquest 
programa de doctorat. Demana que s’inicie l’expedient i comunica els 
membres de la Comissió Elaboradora del Pla d’Estudis. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que la comissió de 
coordinació del programa de doctorat en Ciències Socials ha emès el seu 
informe i no presenta problemes.  
 
Francisco Alonso dóna suport a la proposta. Indica que és econòmicament 
viable i no consumeix recursos. El desenvolupament del programa és 
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important per als instituts universitaris. La temàtica és rellevant i opina 
que hi ha moltes raons per al seu suport. 
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 264/2015. “Aprovar l’inici d’expedient 
d’elaboració de nova memòria de verificació dels estudis 
de Programa de Doctorat en Disseny, Gestió i Avaluació 
de Polítiques Públiques de Benestar Social per la 
Universitat de València i la Universitat Jaume I, l’òrgan 
responsabla del qual serà l’Institut d’Investigació 
Polibenestar i aprovar la la següent composició de la 
Comissió d’Elaboració del Pla d’Estudis: 
 
. Dr. Jorge Garcés Ferrer. 
. Dra. Estrella Durá Ferrandis.  
. Dr. Francisco José Ródenas Rigla 
. Dr. Miguel Angel Moliner Tena (UJI) 
. Dr. Luis José Callarisa Fiol (UJI). 
. Dª Maite Ferrando García (PAS).” 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, d’oferta pública d’ocupació de PAS, 2015. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en l’Aula Virtual de la Universitat de València. Compta amb l’informe 
favorable de la Mesa Negociadora i el suport de tres seccions sindicals. 
Afegeix que, des del 2011 no s’ha fet una oferta d’ocupació raonable. En 
aquesta proposta s’oferten 19 places d’ingrès lliure i 19 places de 
promoció interna. Demana la seua aprovació. 
 
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 (38 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 265/2015. “Aprovar l’oferta d’ocupació de 
personal d’administració i serveis, 2015 de la Universitat 
de València que s’adjunta com a annex.” Annex XVIII. 

 
Punt 13. Torn obert de paraules.  
 
El president de la Junta de PAS llegeix un manifest en contra del 
pressupost de la Generalitat Valenciana respecte a la no implantació de la 
carrera professional per al personal d’administració i serveis de la 
Universitat de València, que s’adjunta com a annex XIX a aquesta acta.  
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Amadeo Fuenmayor planteja una reflexió respecte d’algunes dificultats de 
centres i departaments en el tractament de la informació i la necessitat de 
trobar alguna via per a millorar l’eficiència de la gestió. Prega que la 
informació que es creua entre serveis i que cal treballar-se, es lliure en un 
format diferent al pdf, per tal que la gestió siga eficient, ja que la 
informació ha de ser pública i accessible. 
 
Antonio Iradi transmet els assumptes que el director del departament de 
Teoria de l’Educació li ha plantejat: 
 

1. Reivindicar, de nou, que les aules en els graus de Pedagogia i 
Educació Social es consideren teòrico-pràctiques, amb un límit de 50 
alumnes, tal com s’estableix en els criteris d’OCA, per al proper curs, 
ja que suposa un greuge comparatiu respecte d’altres graus. 
Demana que, si es va a fusionar als departaments no estatutaris en 
compliment de la normativa de la Universitat de València, que també 
s’assumesca aquesta reivindicació pels mateixos motius.  

2. Pregunta a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat si, per 
al proper curs, es complirà la promesa que va fer als directors i 
directores de departaments en una reunió de juliol, de compromís 
perquè els crèdits que excedesquen en POD en aquest curs, es 
disminuiran de la càrrega docent del següent curs, com a 
compensació. 

 
El degà de la Facultat de Ciències Socials demana al gerent un cronograma 
del procès de reassignació d’efectius de personal d’administració i serveis i 
la seua temporalitat, ja que sembla que tot el procès se concretarà en una 
data concreta. 
 
D’altra banda, i al·ludint a la intervenció d’Amadeo Fuenmayor opina que 
hauriem de ser conscients que no tots els agents implicats poden accedir a 
totes les aplicacions per igual, per exemple al POD. 
 
Jordi Caparrós planteja les demandes següents: 

1. Demana, per tal d’agilitzar la comunicació, que hi haja un autobus 
que unesca els tres campus universitaris. 

2. Demana que s’empre el Servei de Política Lingüística quan un 
representant de la Universitat de València tinga que fer un parlament 
en valencià i no siga la seua llengua materna. 

 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica, pel que fa al 
nombre d’alumnes dels grups teòrico-pràctics, que es va aprovar per les 
diferents titulacions que serien de 50 a 80. Enguany, estem pendents de 
les converses per poder fer alguna millora, però no es poden fer canvis 
sense valorar i ponderar els recursos que implica.  
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Respecte a la compensació de crèdits, es van aprovar els criteris d’OCA i 
s’hi va dir que es tindria en compte els TFG per al curs següent. Atès que 
hi ha hagut una matrícula superior, s’hi va revisar per tal de reconéixer-la 
en POD. Finalment, s’hi va concloure, deixar-la com estava abans, ja que la 
matrícula de TFG no està estabilitzada.  
 
Pel que fa a l’accés a la informació de POD, aquesta és una informació viva, 
ja que hi ha departaments que canvien les dades continuament. Hi ha un 
moment què es revisa l’OCA i es demana als departaments que justifiquen 
el seu POD. 
 
El gerent opina respecte de la utilització del valencià, que les persones no 
han de sentir vergonya per parlar, ja que el que és important és el fet de 
comunicar. Pel que fa al cronograma esmentat, anuncia que en breu, es 
convocarà a degans i deganes per tal de donar més informació. La 
convocatòria de trasllats de caps d’unitat ja és publica i desprès es 
produirà el trasllat d’administratius i auxiliars. El calendari acabarà per 
febrer o març amb la presa de possessió de les persones que han superat 
l’oposició. 
 
El president de la Junta de PDi opina que la intercomunicació dels campus 
s’hauria d’ampliar als tranvies i en altres temes. 
 
Jordi Caparrós està molt orgullós de l’esforç que es fa amb la utilització del 
valencià i també està d’acord que el Servei de Política Lingüística faça les 
correccions escaients en els documents que ixquen de la Universitat. 
 
El rector informa que va tenir una primera reunió amb el regidor de mitjans 
de comunicació i ja s’hi va parlar dels assumptes relatius a transports. Està 
d’acord amb el tarannà perquè es puga parlar de temes que són importants 
per als estudiants de la nostra Universitat. 
 
Finalment, indica que està d’acord amb l’escrit llegit per Pedro Cabrera 
sobre la carrera professional del personal d’administració i serveis i opina 
que és difícil d’entendre com ens trobem amb aquesta situació, ja que en 
un primer moment es va dir que hi havia disponibilitat pressupostària i es 
va demanar autorització per a negociar. Fins ara no hi ha hagut resposta i 
ara estem preparant altra carta en el mateix sentit. En el conjunt del 
sistema es va parlar d’1,6 millions d’euros per al pagament del primer 
tram. Assegura que s’han fet totes les gestions i presions davant la 
Conselleria d’Educació i d’Hisenda i s’ha expressat el nostre malestar, però 
sembla que no hi ha l’oportunitat per modificar el pressupost. El nostre 
interlocutor és la Generalitat i la Conselleria d’Hisenda es va comprometre 
que el nostre personal tindria el mateix tractament, però sembla que s’ha 
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trencat el compromís. Continuarem treballant i lluitant, ja que aquesta 
situació no té explicació i continuarem en la mateixa dinàmica i exigència. 
Entèn la reivindicació i espera que en un futur proper es puga pagar aquest 
complement.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
12,55 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta. 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 


