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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 3 d’octubre de 2017, a les 9’20 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, 
Professorat i Sostenibilitat: Maria 
Vicenta Mestre Escrivá 
 
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 
 
Delegat d’estudiants: Jordi 
Caparrós Gutiérrez 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 

 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
Secretari Fac.  Filosofia i C. 
Educació: Vicent Claramonte Sanz 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Secretari Fac. Infermeria I 
Podologia: Antoni Merelles Tormo 
 
Degà Fac. Química: Isidro Monzó 
Mansanet 
 
Degà Fac. Farmàcia: Juan Carlos 
Moltó Cortés 
 
Secretari ETS Enginyeria: Juan 
Bautista Ejea Martí 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà Fac.  Economia: José Manuel 
Pastor Monsalves. 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ernest 
Cano Cano 
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Representant departaments: 
Antonio Martínez Sabater 
 
Representant departaments: 
Joaquin Martín Cubas 
 
Representant departaments: Silvia 
Rueda Pascual 
 
Representant Instituts 
universitaris: Santiago Noguera 
Puchol 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació. 
Rosa María Bo Bonet 
 
PDI ETSE: José Manuel Claver 
Iborra 
 
PDI Fac. Economia: Ana Huguet 
Roig 
 
PDI Fac. Farmàcia: María José Ruiz 
Leal 
 
PDI Fac. Ciències Socials: Mª 
Eugenia González Sanjuán. 
 
Personal investigador en formació: 
Patricia Llopis Nadal 
 
Estudiant Fac. Economia: Pau 
Fayos Montagud 
 
Estudiant Fac. Magisteri: David 
Jiménez Hortelano 
 
Estudiant Fac. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Samuel Fenollosa 
Aguilar 
 

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: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
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 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
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President Junta PAS:  Pedro 
Cabrera Juan 

Coordinadora AGE: Paula Sala 
Ivars 

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

 
per a tractar els punts del següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 25 de juliol 
de 2017. 

2. Informe del rector. 
3. Nomenament, si escau, de membre de la Comissió de Recursos. 
4. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi d’àrea de coneixement. 
5. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal de places 

d’investigador doctor amb caràcter indefinit. 
6. Modificació, si escau, de l’acord del consell de govern 94/2017, de 

26 d’abril, pel qual es va informar favorablement sobre la creació de 
l’Institut Interuniversitari López Piñero, d’estudis històrics i socials 
sobre Ciència, Tecnologia, Medicina i Medi Ambient.  

7. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 

8. Nomenament, si escau, de director/a del col·legi major adscrit 
Saomar. 

9. Torn obert de paraules. 
 

-------------- 
 
Excusa la seua assistència: 
. Vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística: Isabel Vázquez 
Navarro 
. Vicerector de Cultura i Igualtat: Antonio Ariño Villarroya 
. 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 
. Representant Consell Social: Carlos Alfonso Cuñat 
 
 
Tot i que hi ha el quòrum suficient per a la vàlida celebració de la reunió, el 
rector declara oberta la sessió i, abans del tractament dels punts de 
l’ordre del dia, informa que ahir va tenir una reunió amb els rectors de les 
universitats públiques catalanes pel que fa als fets ocorreguts a Catalunya 
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l’1 d’octubre. La Conferència de rectors de les universitats catalanes ha 
publicat un comunicat a la web, l’Assemblea General d’Estudiants, altres 
universitats valencianes i altres instàncies de dins de la Universitat també 
han fet comunicats i ha demanat a alguns membres d’aquest consell de 
govern (el degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Carles 
Xavier Benedí, Francesc Marí i Paula Sala) que redacten un comunicat al 
respecte. 
 
Una vegada elaborat, se sotmetrà al consell de govern i s’afegiran els 
enllaços a la resta de comunicats dels diferents òrgans. Per tant, proposa 
deixar el punt 2n de l’ordre del dia obert fins que el text estiga enllestit.  
 
A continuació, es passa a tractar els punts de l’ordre del dia. 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del consell de govern de 25 de juliol 
de 2017. 
 
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. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 222/2017. “Aprovar l’acta del consell de govern 
de 25 de juliol de 2017.” 

 
Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector comunica el condol dels membres del consell, pel traspàs dels 
següents membres de la comunitat universitària: 
 
. Dr. Vicente Forés López, professor jubilat del departament de Filologia 
Anglesa i Alemanya. 
. Sr. José Luis Sinisterra, monitor de les activitats de spinning i musculació, 
del Servei d’Educació Física i Esports. 
. Sr. Rafael Granell Ruiz, tècnic superior d’investigació de l’Institut 
Universitari Polibenestar. 
. Sra. Amparo Saiz Gómez, personal d’administració i serveis, de la Secció 
de Seguretat Social de Gerència.  
 
A continuació, dóna la benvinguda als nous membres del consell de 
govern, representants de departaments i d’instituts, que avui s’incorporen: 
Dr. Antonio Martínez Sabater, Dr. Joaquín Martín Cubas, Dra. Silvia Rueda 
Pascual i Dr. Santiago Noguera Puchol i, s’acomiada i agraeix la seua 
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dedicació i la tasca que han fet els membres següents: Dr. Juan José 
Sastre Benlloch, Dr. Amadeo Fuenmayor Fernández, Dra. Clara Gómez Clarí 
i Dr. Francisco Alonso Pla.  
 
En l’apartat de felicitacions, felicita: 
. El grup d’estudiants que ha guanyat, a Torí, el concurs d’Emprenedoria i 
Innovació a Europa, organitzat per l’European Innovation Academy. 
 
. La Universitat de València, per rebre el segell d’excel·lència en Recursos 
Humans per a la recerca de la Comissió Europea. 
 
. El Servei d’Educació Física i Esports de la UV, per haver sigut distingit per 
l’Ajuntament de València amb el Premi a l’entitat, associació o col·lectiu 
que més ha recolzat el moviment del voluntariat esportiu. 
 
. El Dr. Jorge Cardona, catedràtic del departament de Dret Internacional 
“Adolfo Miaja de la Muela”, per haver sigut triat nou membre de l’Institut 
de Dret Internacional. 
 
. La Fundació General de la UV, per passar a formar part del Comité 
Executiu de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh (ReFAL). 
 
. Publicacions de la UV, per obtenir el segell de qualitat en edició 
Acadèmica de la Academic Publishing Quality en la seua primera 
convocatòria.  
 
. Dra. Adela Cortina Orts, per rebre la medalla del Consell Valencià de 
Cultura. 
 
. La Dra. Carmen Agulló Díaz, professora del departament d’Educació 
Comparada i Història de l’Educació (amb docència al Campus d’Ontinyent), 
per ser guardonada en els premis 9 d’Octubre d’enguany, atorgats per 
l’Ajuntament d’Ontinyent. 
 
. El grup d’investigadors/es que integren Virgo, liderat pel professor Dr. 
José Antonio Font Roda, per la recerca amb la col·laboració Virgo i la 
col·laboració científica LIGO, en presentar la primera observació d’ones 
gravitacionals, realitzada per tres detectors. Aquest resultat destaca el 
potencial científic d’una xarxa global de detectors d’ones gravitacionals, 
aconseguint una millor localització de la font i accés a les polaritzacions de 
les ones. 
 
S’ha signat el conveni següent: 
 



 
 
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 3 D’OCTUBRE DE 2017. 
 

-6- 

. Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista, a la sala Ferreres 
del Museu del Carme, impulsat des de la Vicepresidència i Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que compta amb el suport de la major 
part de la societat civil i política valenciana.  
 
En l’apartat d’actes i reunions, han tingut lloc els següents: 
. Acte homenatge del catedràtic jubilat de Didàctica i Organització Escolar, 
el professor Dr. José Gimeno Sacristán, al Paranimf, on va rebre el premi 
llatinoamericà i del Carib de Ciències Socials per la seua defensa de l’Escola 
Pública  
. Benvinguda i salutació als nous col·legials del Col·legi Major Rector Peset 
de la UV, 
. Inauguració de la Jornada BIG/OPEN/SMALL/DATA EN SALUD, adreçada a 
professionals o empreses relacionades amb el món de la salut que vulguin 
utilitzar les dades per a obtenir beneficis, al saló d’actes de l’ETSE. 
. Lliurament del Premi Càtedra Josep Lluis Blasco, a la Sra. Mercè Rius i 
Santamaria. 
. Vuitè Passeig Saludable de la Nau Gran, amb la participació de 1.200 
persones. 
. Inauguració i congrés d’Innovació i Gestió Avançada en la formació per 
l’ocupació de la Càtedra Innova-Servef amb assistència del conseller 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Sr. Rafael 
Climent. 
 
Finalment, indica que la Universitat de València és l’onzena del món en 
Teledetecció i la vint-i-unena en Ciència i Tecnologia Alimentària, segons el 
Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), publicat per Shangai Ranking 
Consultancy; a més, en tres matèries més (Física, Instrumentació Científica 
i Tecnològica i Ciència Energètica i Enginyeria) està entre les cent 
cinquanta primeres del món.  
 
D’altra banda comunica que l’11 d’octubre es produirà l’elecció del 
president de la CRUE. Aquest càrrec té una durada de dos anys.  
 
Recorda també que en el consell de govern de juliol es va aprovar el 
nomenament del Dr. Mojica, com a doctor honoris causa. Informa que en el 
període d’informació pública no hi ha hagut cap al·legació i, per tant, es 
pot considerar aprovat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PAS llegeix un escrit sobre la necessitat de 
continuar endavant amb el procés de la carrera professional, que s’adjunta 
com a annex I a aquesta acta. 
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El president de la Junta de PDI intervé en el mateix sentit i també sobre la 
necessitat d’actuar preventivament. Considera que tenim davant un doble 
camí: per un costat la consignació pressupostària, no sols per a la carrera 
professional i, per altre, la recuperació del 100% del percentatge per a una 
dotació homogènia. Opina que és urgent que el conjunt d’universitats 
públiques valencianes tinguen una postura comuna per a aconseguir el 
100% i pugam convèncer la Generalitat Valenciana que no limite la 
possibilitat d’arribar a la totalitat. No es pot consentir que, ja que les 
universitats estan disposades a pagar, la Generalitat no sols no pague, sinó 
que, a més, ho impedesca.  
 
La secretària general informa que la Junta Electoral ha fet públic al Tauler i 
a la pàgina oficial, el calendari d’eleccions a Claustre i la renovació de les 
juntes de centre, per al 23 de novembre i recomana que les eleccions 
d’estudiants siguen la setmana següent. 
 
Punt 3. Nomenament, si escau, de membre de la Comissió de Recursos.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i indica que, davant la jubilació del professor Francisco 
Tomàs, membre d’aquesta comissió, queda una vacant i per tal de 
mantenir l’equilibri entre àrees de coneixement, proposa el nomenament 
del Dr. Luis Aparicio Bellver, del departament d’Anatomia i Embriologia 
Humana (Fac. Medicina i Odontologia). 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, que obté 35 vots a favor, i 2 
vots en blanc.  
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 223/2017. “Proposar el nomenament del 
professor Luis Aparicio Bellver per a formar part de la 
Comissió de Recursos.” 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de sol·licitud de canvi d’àrea de coneixement.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual de la Universitat de València. Afegeix que compta amb l’informe 
favorable de l’AVAP i de la Comissió de Professorat, el balanç docent no 
varia i demana la seua aprovació, la qual cosa suposarà la convocatòria 
d’una plaça de  professor ajudant doctor.  
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 224/2017. “Informar favorablement sobre la 
sol·licitud de la professora Maria Amparo Montaner 
Montava, de canvi de l’àrea de coneixement d’Estudis 
d’Àsia Oriental a l’àrea de Lingüística General, amb 
efectes de l’1 de febrer de 2018.” 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de convocatòria, perfil i tribunal de places 
d’investigador doctor, amb caràcter indefinit.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat 
presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula 
Virtual. Afegeix que es tracta de places pendents d’utilitzar per la taxa de 
reposició de l’any passat. La Comissió d’Investigació ho ha informat 
favorablement. Demana la seua aprovació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 225/2017. “Aprovar la convocatòria de concurs 
per a la provisió de places de personal investigador doctor 
amb caràcter indefinit i informar favorablement sobre el 
perfil i tribunal de les places 1/2017 i 2/2017, que 
s’adjunten com a annex.” Annex II. 

 
Punt 6. Modificació, si escau, de l’acord del consell de govern 94/2017 de 
26 d’abril, pel qual es va informar favorablement sobre la creació de 
l’Institut Interuniversitari López Piñero, d’Estudis Històrics i Socials sobre la 
Ciència, Tecnologia, Medicina i Medi Ambient.   
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual de la Universitat de 
València. Afegeix que el motiu de la modificació proposada és que la 
Universitat d’Alacant, atesa la modificació de la seua normativa al 
respecte, no pot formar part d’aquest institut. Demana la seua aprovació. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licitud.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 226/2017. “Modificar l’acord del consell de 
govern 94/2017, de 26 d’abril, pel qual es va informar 
favorablement sobre la creació de l’Institut 
Interuniversitari López Piñero, d’estudis històrics i socials 
sobre Ciència, Tecnologia, Medicina i Medi Ambient, 
d’acord amb el conveni entre la Universitat Jaume I, la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx i la Universitat de 
València. Estudi General, que s’adjunta com a annex i en 
conseqüència, informar favorablement sobre la creació de 
l’Institut Interuniversitari López Piñero, d’estudis 
històrics i socials sobre Ciència, Tecnologia, Medicina i 
Medi Ambient, conformat per les tres universitats abans 
esmentades.”Annex III. 

 
Punt 7. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
La vicerectora d’Investigació i Política Científica presenta vuit convenis de 
col·laboració, dels quals dos són convenis marc, corresponents a la seua 
àrea de treball i fa referència a la documentació que hi ha en l’Aula Virtual. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 227/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el Centro de Salud Sexual y 
Reproductiva Fuente San Luis i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex IV. 
 
ACGUV 228/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració científica i tecnològica entre IBM 
(International Business Machines) i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex V. 
 
ACGUV 229/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Sociedad Española de 
Abastecimientos, S.A i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
VI. 
 
ACGUV 230/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
entre el Instituto de Estudios Fiscales i la Universitat de 
València. Estudi General, per a l’organització del XXV 
Encuentro de Economia Pública, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex VII. 
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ACGUV 231/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració entre la Universidade Federal do 
Paraná (Brasil) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
VIII. 
 
ACGUV 232/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre el Valencia Club de Fútbol i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex IX. 
 
ACGUV 233/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
general de col·laboració entre la Universitat Pablo Olavide 
de Sevilla, la Universitat Jaume I, la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, la Universitat de Saragossa, l’Instituto 
Tecnológico de Sonora (Méjico), la Universitat Autónoma 
de Nuevo León (Méjico), la Universitat Autònoma del 
Estado de Morelos (Méjico), la Universitat de Guadalajara, 
centro universitario de La Costa (Méjico), la Universitat 
Autónoma de Sinaloa (Méjico) i la Universitat de 
València. Estudi General, per a la constitució de la xarxa 
iberoamericana per a l’estudi de la violència en 
l’adolescència (RIEVA), el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex X. 
 
ACGUV 234/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre la Fundació de la Comunitat 
Valenciana Hospital General i la Universitat de València. 
Estudi General, per a la investigació biomèdica, docència i 
desenvolupament de les ciències de la salut, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XI. 
 

A continuació, el vicerector d’Internacionalització i Cooperació presenta 
dos convenis per a la creació de càtedres institucionals, corresponents a la 
seua àrea de treball, i fa 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 235/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de València i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la creació 
de la càtedra Model Econòmic Sostenible de València i el 
seu entorn. Càtedra MODEVAL, el text del qual s’adjunta 
com a annex.” Annex XII. 
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ACGUV 236/2017. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre Depuración de Aguas del Mediterráneo i 
la Universitat de València. Estudi General, per a la 
creació de la càtedra DAM de Gestió Integral i 
Recuperació de Recursos de l’Aigua Residual, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 

 
Finalment, la secretària general presenta el conveni marc amb l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua i fa referència a la documentació que hi ha en 
l’Aula Virtual de la Universitat de València. Afegeix que aquest conveni 
contempla la creació d’una comissió de seguiment i té una vigència de 
quatre anys, prorrogables per quatre anys més.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 237/2017. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc entre l’Acadèma Valenciana de la Llengua i la 
Universitat de València. Estudi General, per a la 
col·laboració cultura, educativa i científica en activitats 
relacionades amb la promoció del valencià, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 

 
Punt 8. Nomenament, si escau, de director/a del col·legi major adscrit 
Saomar. 
 
La secretaria general 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. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 238/2017. “Informar favorablement sobre el 
nomenament de Dª Concepción Durán Lalaguna, com a 
directora del Col·legi Major adscrit Saomar, en 
compliment de les bases per a l’adscripció de col·legis 
majors a la Universitat de València, aprovades pel 
Claustre el 5 de desembre de 1995.” 

 
Sent les 10,20 hores s’absenta de la sessió Lourdes Soriano, membre 
representant del Consell Social.  
 
Punt 9. Torn obert de paraules. 
 
No hi ha sol·licituds d’intervenció en aquest punt.  
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El rector reprèn el punt 2n de l’ordre del dia, al voltant del comunicat de la 
Universitat de València sobre els esdeveniments a Catalunya. 
 
A continuació es lliura als membres del consell una proposta d’escrit, 
preparat pels membres esmentats al començament de la sessió. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació dóna lectura al 
text.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
La degana de la Facultat de Dret assabenta que no s’hi contempla el 
compromís amb l’estat de dret i demana que s’incloga al primer paràgraf 
de l’escrit. 
 
El rector considera més adient afegir-lo al pàragraf tercer. 
 
Gabriel Aparicio opina que el comunicat hauria de ser de mínims perquè 
tots puguerem estar d’acord. Valora l’esforç que s’ha fet i no afegiria res 
més, atès que considera que parlem de compliment de legalitat i 
vicerector d’Internacionalització i Comunicació aclareix que no es vol 
incloure legalitat o legitimitat, sinó compromís amb l’estat de dret, que és 
un concepte molt més ample. És partidari d’incloure-lo. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que amb 
aquest comunicat han intentat no ferir a ningú i que tots resten 
mitjanament satisfets. 
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que es fa referència a comunicats 
d’altres òrgans que ell no ha pogut llegir. 
 
El rector aclareix que es tracta d’aprovar un comunicat de la Universitat de 
València, sense cap pronunciament sobre la resta de comunicats. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials és partidari de mantenir la 
referència a l’AGE i assumeix el concepte d’estat de dret.  
 
Per assentiment dels membres del consell es dóna suport a la declaració 
institucional que s’adjunta com a annex XV a aquesta acta. 
 
A continuació, la coordinadora de l’Assemblea General d’Estudiants llegeix 
el comunicat, subscrit per Acontracorrent (ACC), Bloc d’Estudiants 
Agermanats (BEA), la delegació d’Alumnes de Medicina (DAM),  Front 
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Estudiantil Unificat (FEU) i Associació d’Estudiants SAO-UV, que també 
s’adjunta com a annex XVI a aquesta acta. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
10,45 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez 


