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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 22 de maig de 2017, a les 9’12 hores, a la 
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Esteban Morcillo 
Sánchez, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació, 
queda constituït en sessió extraordinària el Consell de Govern de la 
Universitat de València. 
 
Assistents: (Amb vot) 
 
Rector: Esteban J. Morcillo 
Sánchez. 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica, 
Professorat i Sostenibilitat: 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 
 
Vicerector d’Estudis de  Postgrau: 
Rafael Crespo García 
 
Vicerector d’Economia, 
Infraestructures i Tecnologies de 
la Informació: 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 d’estudiants: Jordi 
Caparrós Gutiérrez 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 
 
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 
 
Vicedegà Fac.  Economia: 
Francisco Muñoz Murgui 
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Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
 
Representant departaments: 
Antoni Iradi Casal 
 
Representant departaments: 
Amadeo Fuenmayor Fernández 
 
Representant departaments: 
Isidró Monzó Mansanet 
 
Representant Instituts 
universitaris: Cristina Esteban 
Martinez 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael 
Gil Monte 
 
PDI Fac. Geografia i Història: 
Adrián Besó Ros 
 
PDI Fac. Economia: María José 
Marín Fernández 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
Estudiant Fac. Física: Giorgia Pia 
 
PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 

 
PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  
 
PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 
 
PAS CADE: Carlos Javier López 
Benedi 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Jesús Alcolea Banegas 
 
Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 
 
Vicedegà Fac. Medicina i 
Odontologia:  Luis Aparicio 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degà Fac. Farmàcia:Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
Convidat: 
Cap de Seguretat: Jesús Ibàñez

 
 

-------------- 
 
per a tractar el punt de l’ordre del dia següent: 
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Punt únic. Informe de l’ocupació de l’edifici del Col·legi Major Lluís Vives i 
presa d’acords, si escau, sobre el posicionament de la Universitat 
de València. 

 
Excusen la seua assistència els membres següents: 
 
Personal investigador en formació: Patricia Llopis Nadal 
President Junta PAS:  Pedro Cabrera Juan 
Coordinadora AGE: Paula Sala Ivars 
 
Tot i que hi ha el quòrum suficient per a la vàlida celebració de la reunió, el 
rector declara oberta la sessió i es passa a tractar el punts de l’ordre del 
dia. 
 
Punt únic. Informe de l’ocupació de l’edifici del Col·legi Major Lluís Vives i 
presa d’acords, si escau, sobre el posicionament de la Universitat de 
València. 
 
El rector explica que el motiu de convocar aquest consell extraordinari és 
per tal d’informar i analitzar la situació produïda per l’ocupació del Col·legi 
Major Lluís Vives l’1 de maig i prendre acords, si escau. Afegeix que s’ha 
convidat a aquesta sessió al cap de seguretat de la Universitat de 
València, Jesús Ibáñez i fa referència a la proposta de posicionament que 
ha elaborat l’equip de direcció, document que es lliura als membres del 
consell en aquesta sessió.  
 
Finalment, el rector cedeix la paraula el gerent perquè informe sobre 
aquest assumpte amb més detall. 
 
El gerent descriu els fets. Indica que l’1 de maig, al migdia (14 hores) es 
va produir la intrusió d’aproximadament 30 persones en l’edifici del 
Col·legi Major Lluís Vives. El cap de seguretat va presentar la 
corresponent denúncia davant la policia. El 2 de maig s’hi va produir un 
confrontament entre els vigilants i algunes persones al voltant de l’edifici, 
amb el resultat de dos vigilants lesionats que hagueren de ser assistits a 
l’hospital Clínic i, com a conseqüència, un d’ells va causar baixa. El 5 de 
maig va haver-hi una concentració pacífica. Per la vesprada, hi hagué una 
reunió amb la Federació Valenciana de Mediadors i dues persones 
d’aquesta Federació es van oferir per a encetar una mediació. Aquesta 
mediació es va acceptar, però no es va produir un contacte fins al dilluns, 
8 de maig. L’endemà es van substituir les persones que estaven dins del 
col·legi i van entrar altres.  
 
Durant la setmana del 5 al 12 de maig també s’ofereixen per negociar els 
mediadors de la Cooperativa El Rogle. El dia 15 es reuneixen els dos equips 
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mediadors, desprès que el dia 12 s’hi va produir un assalt a l’edifici amb 
tensió i violència. La Universitat de València havia fixat dues tanques de 
protecció perimetral que van ser superades per el assalt. En aquest 
moment encara no tenim comunicació per parts dels mediadors. 
 
Indica que, fins ara, la Universitat ha fet una resistència passiva, que en 
cap moment hi ha hagut voluntat de confrontament, sinó de negociació i 
que l’objectiu de la tanca és protegir tant a l’edifici com a les persones. 
 
Respecte a la vigilància, actualment, hi ha dos vigilants, fent la seua tasca, 
sobretot, per la nit. El col·legi no té ni agua ni llum, però es veu una 
afluència contínua de persones i tenen activitats programades durant el 
dia. Suposa que deuen ser unes 80 o 100 persones i que el nivell 
d’activitats anirà en augment. 
 
Finalment, indica que estem a l’espera de rebre informació dels mediadors; 
hi ha denúncia presentada davant la policia i afegeix que serà benvingut 
qualsevol suggeriment de qualsevol col·lectiu. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Gabriel Aparicio proposa alguns afegitons al document presentat. Opina 
que ha de constar: En primer lloc, el rebuig a la violència que s’ha exercit i 
en segon, la justificació de que el tancament del col·legi va ser per 
problemes estructurals. Opina que si abans era perillós, ara també ho és i 
la nostra responsabilitat és no posar en perill la integritat de les persones 
que hi són endins. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació està totalment 
d’acord amb la gestió que s’està fent. Pel que fa al document proposa el 
següent: 
. En el primer paràgraf, que s’elimine “violent”, ja que la paraula assalt ja 
denota violència.  
. En el segon paràgraf, afegir ....  “que han impossibilitat, fins ara, la 
rehabilitació d’aquest edifici”. 
. En el tercer paràgraf, afegir “posant en risc la integritat física atès que 
l’edifici presenta deficiències estructurals.” 
 
Carles Xavier López Benedi agraeix el document. Opina que la situació és 
complexa i pregunta si els ocupants de l’edifici són estudiants o membres 
del moviment okupa i si han estat identificats. 
 
El degà de la Facultat de Fisioteràpia agraeix la sensibilitat de l’equip de 
direcció i també agraeix al rector el detall per transmetre la situació prèvia 
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del col·legi major. Vol que conste el suport de l’equip deganal per l’esforç 
que es fa per una desocupació sense violència.  
 
Antonio Iradi dóna suport al document. Sembla, segons la informació 
donada, que la desocupació serà difícil i proposa que hi haja un límit o un 
temps per a posar en marxa alguna mena d’acció. Comunica que els 
departaments li han suggerit propostes d’ús per als espais del col·legi 
major Lluís vives, ja que és un edifici que la Universitat necessita.  
 
El president de la Junta de PDI opina que és important fer constar al 
document la situació de l’edifici, ja que ha hagut algun debat sobre si 
l’edifici estava en condicions o no i no podem defugir d’això. 
 
El gerent contesta que la informació que tenim ens fa pensar que els 
ocupants no estan relacionats amb el món de la universitat. No s’han fet 
identificacions fefaents, però pot dir que les persones no formen part de la 
comunitat universitària en aquests moments.  
 
El rector està d’acord a incorporar al document la referència als problemes 
estructurals. Matisa que té dos informes d’enginyers especialitzats en 
estructures d’edificis que diuen que l’edifici presenta greus deficiències 
estructurals i que la solució requereix una actuació integral. Això va estar 
assumit per la Unitat Tècnica i signat, en abril de 2012, per l’arquitecte 
que estava a càrrec en eixe moment, Ricard Pérez, ja jubilat.   
 
D’altra banda, la Fundació Goerlich diu que lliuraren els informes a l’Institut 
Torroja i diuen que l’edifici podria estar en peu durant anys, però la 
Universitat no té aquest informe. 
 
Per tant, hi ha deficiències estructurals, si bé, en funció dels comentaris 
anteriors, no és necessari qualificar com greus, ja que, a més, l’edifici 
incompleix la normativa d’edificació en l’actualitat i per consegüent, la 
seguretat de les persones, que també és nostra. 
 
Pel que fa al termini demanat, proposa que el termini de mediació siga la 
data del proper consell de govern, el 30 de maig, on es podrien prendre 
decisions al voltant de possibles actuacions. 
 
Se sotmet a votació la proposta amb les incorporacions proposades pels 
membres del consell. La votació es fa a mà alçada i per 36 vots a favor, 1 
en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 101/2017. “Aprovar el posicionament del Consell 
de Govern de la Universitat de València, davant 
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l’ocupació de l’edifici del Col·legi Major Lluis Vives, 
d’acord amb el text que s’adjunta com a annex.” Annex I. 

 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 10 
hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta.  
 
Vist i plau 
El rector  
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez.  
 
 


