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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 26 de novembre de 2008, a les 18’15
hores, ja que es va retardar la seua celebració prevista per a les 9 hores,
per irrupció de persones alienes al Consell de Govern que impediren el
normal funcionament de la sessió. a la Sala de Juntes del Rectorat, sota
la presidència del rector, Francisco Tomás Vert, 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: Francisco Tomás Vert

Vicerectora d’Estudis: Mª Vicenta
Mestre Escrivá

Vicerector d’Investigació i
Política Científica: Esteban J.
Morcillo Sánchez

Vicerector de Relac ions
Internacionals i Comunicació:
Enrique Bigné Alcañiz

Vicerectora de Relacions
Institucionals: Rosa M. Moliner
Navarro

Vicerector d’Infraestructura:
Aurelio Beltrán Porter

Vicerector  de Postgrau: Ignacio
José Nebot Gil

Vicerector d’Economia: Máximo
Ferrando Bolado

Vicerector de Convergència
Europea i Qualitat: Antonio Ariño
Villarroya

Vicerectora d’Organització dels
Serveis i PAS: Enriqueta Vercher
González

Vicerector de Cultura: Rafael Gil
Salinas

Delegat d’Estudiants : Daniel
González Serisola.

Gerent: Joan Oltra Vidal

Secretària General: Maria Luisa
Contrí Sempere

Degà Fac.  Filosofia i C. Educació:
Ramón López Martín

Vicedegana Fac. Medicina i
Odontologia:  Carmen Carda
Batalla

Director EU Magisteri “Ausiàs
March”: Óscar Barberá Marco

Vicedirector EU Infermeria I
Podologia: Julio Jorge Fernández
Garrido

Degà Fac. Física: José Antonio
Peñarrocha Gantes
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D e g à  F a c .  C i è n c i e s
Matemàtiques: Rafael Crespo
Garcia

Degà Fac. Ciències Biològiques:
Vicente Roca Velasco

Degà Fac. Dret. Carlos Luis
Alfonso Mellado

Degana Fac.  Economia: Trinidad
Casasús Estellés

Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi
Lerma Montero

Representant departaments:
Vicente Martínez Soria

Representant departaments:
Josefina Boquera Matarredona

Representant departaments:
José Antonio Calañas Continente

PDI Fac. Economia: Fco. Javier
Escribá Pérez

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

PDI Fac. Geografia i Història:
Elena Grau Almero

PDI Fac. Química: Armando
Codoñer Castellote

PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia
Salvador Fernández-Montejo

PDI Fac. Farmàcia: Juan José
Server Carrió

PDI ETSE: Javier Martínez Plume

PDI Fac. Filologia,Traducció i
Comunicació: Adela Cortijo
Talavera

PDI Fac. Economia: Dulce
Contreras Bayarri

Estudiant Fac. C. Matemàtiques:
Lluís Hurtado Gil

Estudiant Fac. F i lo logia,
Traducció i Comunicació: Mariola
Tárrega Moltó

Estudiant Fac. F i lo logia,
Traducció i Comunicació: Carlos
de la Cruz Moya

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

PAS Servei de Política Lingüística:
Alfons Esteve i Gómez

PAS EU Fisioteràpia: José Vicente
Zafra Pertusa

(sense vot):

Degana Fac. Filologia, Traducció i
Comunicació: Mª José Coperias
Aguilar

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López

Director EU Fisioteràpia: Nicolás
Estevez Fuertes

Degana Fac. Farmàcia: Rosa
Marín i Sáez
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Director ETS Enginyeria: Joan
Pelechano Fabregat

Absències justificades:
Vicerector de Professorat i Ord.
Acadèmica: Carlos Ferreira García

PDI Fac. Filosofia i C. Educació:
Adoración Sánchez García

R e p r e s e n t a n t  I n s t i t u t s
universitaris: Ferran Carbó
Aguilar

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 28
d’octubre de 2008.

El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha
en el web de la Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions. No n’hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 212/2008. “Aprovar l’acta de la sessió del
Consell de Govern de 28 d’octubre de 2008.”

Punt 2. Informe del rector.

El rector dóna la benvinguda al Consell de Govern al prof. Vicente
Martínez Soria, del Departmaent d’Enginyeria Química que substitueix al
professor Antoni Martínez Andreu, a qui agraeïx el treball desenvolupat.

A  continuació felicita la iniciativa MAGMAN, de l’Institut de Ciència
Molecular de la Universitat de València, que ha estat premiada per la
Generalitat Valenciana amb el millor projecte europeu de
desenvolupament del coneixement, en el camp del Magnetisme
molecular.

Igualment felicita Petra Maria Alonso, catedràtica de Teoria de l’Educació
i Directora de l’Institut de Creativitat i Innovació, que ha estat nomenada
pel Ministeri de Ciència i Innovació com a responsable espanyola per
dirigir les activitats de l’Any Europeu de la Creativitat i la Innovació
2009.
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També al professor Santiago Mas Coma, catedràtic i director del
Departament de Parasitologia de la Facultat de Farmàcia, que ha estat
nomenat “Importante del mes de julio” del diari Levante-EMV i, a més a
més, ha estat elegit assessor de la Directora General de l’Organització
Mundical de la Salut, per dissenyar estratègies d’eradicació de les
malalties parasitàries.

La professora Julia Sevilla, presidenta de la xarxa feminista de Dret
Constitucional i membre de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona i
als professors i les professores de Dret Constitucional que hi han
col·laborat amb ella en la investigació guardonada amb el Premi “Mujer y
Parlamento Clara Campoamor”, lliurat per les Corts Generals i la
Vicepresidència del Govern.

José Antonio Aparisi i Vicente Ripoll, del Departament de Comptabilitat,
Facultat d’Economia, que han rebut el premi al millor projecte
d’investigació, atorgat per la Fundació Valenciaport.

Jaime Siles, catedràtic de Filologia Llatina de la Facultat de Filologia,
Traducció i Comunicació que ha estat aguardonat amb dos premis, el XIX
de Poesia Jose Hierro i el de Poesia Ciutat de Torrevieja.

Esther Escolano Zamorano, directora de l’Oficina de Control Intern i el
seu equip, per haver estat seleccionat el treball relatiu a les “Auditories
d’Eficàcia i Eficiència. Informes anuals d’execució pressupostària” per la
Càtedra Unesco de Direcció Universitària de la Universitat Politècnica  de
Catalenya. Aquest treball ja havia estat premiat pel Consell Social amb el
Premi a la gestió universitària, 2008.

Indica que la Universitat de València ha obtingut la millor taxa de
rendiment acadèmic de les universitats públiques valencianes segons
l’informe La Universidad Española en cifras 2008.

Comunica que el professor Javier de Lucas, catedràtic de Filosofia del
Dret d’aquesta Universitat, ha estat elegit nou president de la Comissió
Espanyola d’Ajuda al Refugiat.

Indica que s’ha presentat també el programa d’infoaccessibilitat, finançat
pel II Pla Nacional d’Accessibilitat i dirigir preferentment a persones amb
discapacitat.

D’altra banda indica que el dia 28 es farà entrega de la medalla de la
Universitat a les Corts, concessió aprovada en el Consell de Govern del



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.26 DE NOVEMBRE DE 2008

-5-

mes de juliol. També es lliuraran diplomes als nous doctors i doctores,
curs 2007/2008.

Tanmateix, condemna les pintades ultra realitzades a la façana de la
Llibreria de la Universitat i a les seus d’algun partit polític. També l’atac
terrorista, sofert per la Universitat de Navarra.

El periodista i escriptor Ignacio Carrión ha donat els seus manuscrits a la
Universitat, que han passat a engrossir els arxius de la Biblioteca
d’Humanitats.

Per mitjà del Director General d’Universitats del Ministeri de Ciència i
Innovació, s’ha rebut l’esborrany del Estatuto del Personal Docente i
Investigador i des del Rectorat es remetran les esmenes que es
presenten.

El Tribunal Suprem falla en última instància en contra del Consell davant
la negativa de la Conselleria d’Educació a acceptar el títol de Filologia
Catalana com a eximent de l’examen de valencià, a les oposicions de
nivells no universitaris.

Finalment, informa que s’han signat els convenis següents:

. Conveni de col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

. Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Montcada mitjançant la
Facultat de Geografia i Història per tal de fer un estudi d’aquesta
població i la seua història.

. Conveni marc de col·laboració i un conveni específic amb el Col·legi
Oficial de Metges de València.

. Amb l’Ajuntament de Paterna, la constitució de l’Agrupació d’Interés
Econòmic Paterna Empresarial Innova5 A.I.E. duent a terme un acord del
Consell de Govern aprovat el mes de maig.

. Mitjançant la Fundació Universitat-Empresa de València, i dins del
programa de cooperació educativa, diversos convenis amb diferents
entitats.

Pel que fa a les mobilitzacions en contra del pla Bolonya, ha fet arribar al
Govern les queixes i la situació en què es troba la Universitat, ja que hi
ha qüestions que han de ser contestades pel Govern. Hi ha altres



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.26 DE NOVEMBRE DE 2008

-6-

universitats amb una situació semblant i es demana resposta a nivell
estatal que s’ha reclamat de manera reiterada.

Punt 2.bis. Debat i presa de decissió, si escau, al voltant de les eleccions
del 27 de novembre de 2008.

El rector presenta l’assumpte, planteja la situació dels acampats i de les
tancades d’estudiants en el si dels centres. Fa esment a l’escrit remés
per la Junta Electoral, on demana que es prenguen les mesures escaients
per realitzar les eleccions amb la major normalitat possible.

Així mateix, fa esment a l’escrit tramès pel Consell de Direcció per instar
que s’alcen els campaments en els centres i s’acaben les tancades a fi
que la campanya electoral es puga fer sense entrebancs.

S’obre un torn d’intervencions amb la participació de diversos membres
del Consell de Govern.

Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:

ACGUV 213/2008. “Prendre l’acord següent, al voltant
de les eleccions del 27 de novembre de 2008:

. Mantenir la jornada de votació de les eleccions
previstes per al dia 27 de novembre de 2008.

. Demanar que es complisca estrictament el Reglament
Electoral i que es denuncien les vulneracions que puguen
produir-se.

. Demanar que s’alcen els campaments abans de l’inici
de les votacions i, de no ser així, demanar la identificació
de les persones acampades als efectes del que estableix el
Reglament Electoral.”

Punt 3. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió universitària.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Aclareix que
en els casos que s’hi indica que cal subsanar, ja s’ha fet.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha cap sol·licitud.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:
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ACGUV 214/2008. “Aprovar la realització de les
activitats puntuals del servei d’extensió universitària,
que s’adjunten com a annex.”  Annex I.

Punt 4. Estudi i aprovació, si escau, de l’inici d’expedient de modificació
del centre Florida Universitària, per a impartir el nou títol de graduat/a
en Mestre/a d’Educació Infantil.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Aclareix que
l’informe que presenta la Junta de Centre de l’Escola Universitària de
Magisteri “Ausiàs March”, és positiu. Especifica que s’haurà d’impartir el
mateix pla i que l’expedient es posarà a exposició pública durant dos
mesos i la memòria està dipositada al Servei d’Estudiants.

S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs March” dóna suport a la
proposta.

Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:

ACGUV 215/2008. “Iniciar l’expedient de modificació
del centre adscrit, Florida Universitària, per a impartir
el nou títol de graduat/a en Mestre/a d’Educació
Infantil; informar favorablement sobre la proposta de
conveni, que s’adjunta com a annex, i obrir el període
d’informació pública de dos mesos, en compliment de
l’art. 47 dels Estatuts.” Annex II.

Punt 5. Estudi i aprovació, si escau, de la creació i composició de la CEPE
del nou títol de grau d’Enginyeria en Multimèdia, proposat per l’ETSE.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació aclareix
que s’havia demanat la presència de membres de l’àrea de Comunicació
Audiovisual com així s’ha fet.



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.26 DE NOVEMBRE DE 2008

-8-

El degà de la Facultat de Física planteja dubtes sobre el professorat que
pot impartir el títol i el fet que no s’haja presentat quan es plantejà el
mapa de titulacions. Considera interessant la proposta del títol, però pot
repercutir en altres títols del mateix centre.

El director de l’Escolta Tècnica Superior d’Enginyeria informa que ja hi ha
professors treballant en aquest assumpte, i a més a més, es pot
comptar amb la Unitat de Robòtica. Pel que fa a la implantació, caldrà
veure’n la demanda.

El rector recolza la proposta, però recull el que ha apuntat el degà de la
Facultat de Física. Li sembla important que siga un títol interfacultatiu, i
el fet d’elaborar un pla d’estudi no implica automàticament la seua
implantació. Considera que és una titulació d’oportunitat.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 33
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 216/2008. “Aprovar la creació i la següent
composició de la Comissió d’Elaboració del Pla
d’Estudis (CEPE) del nou títol de grau d’Enginyeria
Multimèdia, proposat per l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria:

Nom Càrrec
Marcos Fernández Marín President per delegació de

l’ETSE. PDI  Dept.
Informàtica.

Esteban Sanchis Kilder P D I . Dept. Enginyeria
Electrònica

Jesús Alberto Blanco PDI. Dept. Informàtica
Miquel Frances Doménech P D I ,  Dept. Teoria dels

Llenguatges i Ciències de la
Comunicació.

Santiago Renard Alvárez PDI. Dept. Teoria dels
Llenguatges i Ciències de la
Comunicació.

Pedro Morillo Tena PDI. Dept. Informàtica
Inmaculada Coma Tatay PDI. Dept. Informàtica
Consuelo Alandes López PAS
Carles Sena Garcia de Eulate Estudiant”
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Punt 6. Aprovació, si escau, del projecte de pressupost i del manual
d’execució pressupostària.

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que
acompanya la convocatòria i la que s’ha lliurat als membres del Consell
en aquesta sessió.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat de Farmàcia pregunta si el pressupost dels
centres minvarà un 10% respecte de l’any passat.

El gerent li respon afirmativament, però sobre l’inicial, no sobre el que ja
es va retallar.

Josefina Boquera pregunta si en la partida sobre ampliació de plantilla es
contempla la promoció del professorat acreditat.

El gerent respon que és una partida per a distribuir en política de
personal i que és de component trimestral.

Dulce Contreras demana aclariments sobre instituts de nova creació que
són resolts pel vicerector d’Economia.

Alfons Esteve considera que quan els Serveis proposen activitats que
necessiten una aula o uns altres espais, ja que no en tenen de propis, no
s’hauria de fer compensació interna.

El gerent respon que cal fer la imputació de costos, i cal introduir una
comptabilitat analítica per saber que és el que costen les coses. També
cal diferenciar les activitats institucionals de les que no ho són.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” opina que
en totes les activitats que es proposen s’ha de comptar amb els costos
corresponents.

Se sotmeten a votació les propostes i per unanimitat (36 vots a favor),
es prenen els acords següents:

ACGUV 217/2008. “Aprovar el projecte de pressupost
de la Universitat de València, corresponent a l’exercici
2009, que s’adjunta com a annex”. Annex III.
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ACGUV 218/2008. “Aprovar el projecte de reglament
d’execució pressupostària de la Universitat de València,
corresponent a l’exercici 2009, que s’adjunta com a
annex”. Annex IV

Punt 7, Modificació de l’acord del Consell de govern de delegació en la
Junta Electoral, de l’adscripció a efectes electorals.

El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:

ACGUV 219/2008. “Modificar l’acord del Consell de
Govern 79/2005, de 26 d’abril, sobre delegació del
Consell de Govern en la Junta Electoral de la
competència d’adscripcions censals, en el sentit de la
proposta que s’adjunta com a annex”. Annex V.

Punt 8. Aprovació, si escau, de proposta de normativa d’aplicació en els
requísits per a ser candidat a la direcció d’escola universitària.

La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:

ACGUV 220/2008. “Tenint en compte l’article 38.a dels
Estatuts de la Universitat de València, l’article 24 i la
transitòria segona punt 4 de la LOU, s’acorda que
podran ser candidats  o candidates a director o directora
d’Escola Universitària, el professorat amb vinculació
permanent amb la Universitat”.
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Punt 9. Aprovació, si escau, de proposta d’iniciativa empresarial “Biotech
Vana, S.L.” i de l’atorgament d’empresa derivada d’investigació de la
UVEG.

El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 221/2008. “Aprovar el projecte empresarial
Biotech Vana, S.L.  i  l’atorgament d’empresa derivada
de la investigació de la Universitat de València (spin-off),
i per tant, autoritzar la signatura del conveni de suport
que s’adjunta com a annex”. Annex VI.

Punt 10. Autorització, sie scaua, per a la subscripció de contracte de
llicència de software, propietat de la UVEG en favor de la Fundació
ADAPTA.

El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 222/2008. “Autoritzar la subscripció del
contracte de llicència de software, propietat de la
Universitat de València en favor de la Fundació
ADAPTA, el text del qual s’adjunta com a annex”.
Annex VII.

Punt 11. Rectificació, si escau, de l’acord d’estabilització de Maria
Antonia Lledó Barrena.

El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i
proposa que el contracte de la Fundació General es faça amb efectes de
l’1 de novembre de 2008.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.
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Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 223/2008. “Modificar l’ACGUV 160/2008,
sobre contractació d’investigadors del pograma Ramon i
Cajal, en el sentit d’incloure l’informe favorable sobre la
contractació de Maria Antonia Lledó Barrena. Aquesta
contractació ho serà amb efectes de l’1 de novembre de
2008”

Punt 12. Modificació, si escau, de plantilla de PDI.

La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la
documntació que hi ha en el web de la Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 224/2008. “Modificar la plantilla de personal
docent i investigador en el sentit següent:

1. Confirmar/amortitzar les places vacants següents:

Plaça Dept. Àrea de ConeixementCategoria Confirmació/Transformació
5220 125 Infermeria Ajudant Confirmar Ajudant
5288 240 Arquitectura i Tecnologia de

Computadors
Ajudant Doctor Confirmar Ajudant Doctor

5371 260 Medicina/Neurologia Ajudant Doctor Confirmar Ajudant Doctor
1548 280 Òptica/Optometria i

Contactologia
Ajudant Doctor Confirmar Ajudant Doctor

1758 315 Química Física Titular d’Universitat
TC

Transformar Contractat
Doctor

2) Informar desfavorablement la transformació en Ajudant de
la següent plaça, donat que a l’àrea poden existir doctors.

Plaça Dept. Àrea de ConeixementCategoria Sol·licitud
860 150 Llengua Espanyola Ajudant Doctor Transformar en

Ajudant

3) Aprovar la dotació, per política universitària, de la plaça
d’Ajudant Doctor i la promoció a Contractat Doctor de la
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plaça d’Ajudant Doctor número 4828 relacionades a
continuació:

Categoria Dept. Àrea de Coneixement Ampliació/Promoció
Ajudant Doctor 190 Fisiologia Política Universitària
Contractat Doctor 305 Psicologia Evolutiva i de l’Educació Promoció plaça 4828”

Punt 13.  Autorització, si escau, de reducció per motius excepcionals,
del període d’exposició pública per a títols de màster.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Aclareix que
només afectaria a aquells títols que s’han de presentar abans del 31 de
desembre.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació pregunta
quan es considera que no hi ha canvi substancial.

El vicerector de Postgrau respon que quan no hi ha canvi en el pla
d’estudis i, per tant, no se sotmet a exposició pública.

Per assentiment es pren l’acord següent:

ACGUV 225/2008. “Autoritzar la reducció, per motius
excepcionals, del període d’exposició pública per a títols
de màster, d’acord amb la proposta que s’adjunta com a
annex”.Annex VIII.

Punt 14. Modificacions pressupostàries.

No hi ha cap proposta.

Punt 15. Torn obert de paraules.

Josefiina Boquera manifesta l’agraïment als membres de les CEPE que
han fet un dur treball.

Luís Hurtado planteja les qüestions següents:
. Demana aclariments sobre la petició de tractar en Consell de Govern
l’assumpte de l’obertura de les biblioteques.
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La secretària general li respon que no figura com a punt de l’ordre del dia
perquè l’equip de direcció assumeix la petició i el vicerector que té la
competència ja està treballant en aquest assumpte.

. A continuació, fa esment a la petició d’un estudiant de Magisteri sobre
les biblioteques.
. Fa unes reflexiones sobre l’acte de l’obertura de curs.
. Pel que fa les tancades, denuncia el desallotjament de les facultats
sense avisar als estudiants, i que s’han utilitzat mètodes amb els quals
no està d’acord. S’han maltractat i, en alguns casos, han desaparegut els
objectes que eren propietat dels estudiants tancats. Considera que
aquestes situacions són contradictòries respecte al que es va parlar el
mes passat, d’arribar a un mínim consens sobre la reforma.
. Ha repartir uns documents referits a l’Associació Campus Jove.
Pregunta si es que la Universitat s’ha apropiat l’activitat plantejada, o si
hi ha una vinculació ente la institució i aquesta associació.

El rector respon que manifesta sorpresa per aquests plantejaments, ja
que, quan s’ha volgut fer aproximacions l’única resposta ha estat:
referendum o dimissió. Pel que fa al desallotjament, es va advertir que
calia alçar els campaments per no entrebancar el procés electoral, i
recorda que tampoc no es va demanar a la institució la instal·lació dels
campaments. No entèn que es parle de maltractament d’objectes, quan
aquest matí, els membres de l’Assemblea han impedit físicament la
celebració del Consell de Govern. A més, no hi ha dret al menyspreu que
s’ha fet a alguns degans i deganes.

Indica que mai no s’ha defugit el debat i, per això, va acudir al debat que
plantejava l’Assemblea, i s’ha demostrat que no ha servit per a res. Està
dispost a parlar amb les associacions d’estudiants i els representants
que isquen de les properes eleccions. Respecte a la documentació que ha
repartit, referida a Campus Jove, se n’informarà.

Lluís Hurtado respon que s’ha arribat a extrems als que no s’hauria
d’haver arribat. Manifesta no ser membre de l’Assemblea, encara que
participà en la taula en el debat amb el rector. Pel que fa a la retirada de
material dels estudiants acampats, opina que un error no es justifica amb
un altre.

La degana de la Facultat d’Economia prega que s’estudie el cas de la
matrícula dels estudiants que se’n van d’intercanvi Erasmus, que s’han
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de matricular de 60 crèdits i, a més a més, de les assignatures d’anys
anteriors que no podran cursar.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques demana que demà, a la
web de la Universitat on ja han aparegut els fets d’aquest matí,  es faça
palès que el Consell de Govern s’ha celebrat aquesta vesprada amb
normalitat. Considera rebutjable la situació d’aquest matí i manifesta
haver-se sentit violentat.

El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques manifesta el seguent:
. Com a membre de la comissió del professorat i com a degà ha rebut
crítiques, a propòsit de la promoció del professorat acreditat. Demana
informació sobre si s’ha promès alguna cosa als acreditats abans del 30
de setembre.

El rector li respon negativament i que l’assumpte dels acreditats es
tractarà globalment.

. Respecte als canvis en la dinàmica esmentats dels Verifica, demana que
es manifeste a l’autoritat competent els problemes que planteja.

. Reitera la petició d’estalvi de despeses universitàries per a Nadal i
demana que les felicitacions es facen virtuals.

La vicedegana de la Facultat de Medicina i Odontologia informa que la
reunió celebrada en la seua Facultat per a parlar de l’EEES, la va
organitzar l’ADR i també van participar altres estudiants que no eren de
la Facultat.

El gerent fa palès l’agraïment a totes les persones que han participat en
el procés d’elaboració del pressupost. Respecte a les eleccions, en cada
centre hi haurà servei de vigilància per a garantir que es puguen celebrar
sense incidents. Demana que cada centre plantege les seues necessitats
sobre el particular.

El rector manifesta la seua satisfacció per l’alt sentit institucional que
s’ha tingut en l’elaboració dels pressupostos, acceptant els retalls.

Carlos de la Cruz manifesta el següent:
. Condemna l’actuació que ha fet i que no s’haja pogut celebrar el
Consell de Govern quan estava previst. Considera que això ha comportat
un final de campanya electoral molt dur, que s’ha avivat el darrer mes i
mig a la Universitat. Considera que el que ha passat no ha sigut casual i
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que dijous passat agluns centres es van tancar amb cadenes i  forrellats,
Opina que aquestes situacions succeeixen per a desprestigiar la
universitat pública i manifesta que la seua associació ha arribat a passar
por en alguns centres, quan la Universitat ha de ser un model de
llibertat.

El rector manifesta que és la primera persona en lamentar el que ha
passat. S’hauria de treballar perquè aquests sentiments no siguen només
dels membres del Consell i sensibilitzar els centres.

La secretaria general manifesta la seua indignació pel que s’ha viscut
aquest matí i llig l’escrit següent, que és assumit pels membres del
Consell de Govern:

El Consell de Govern manifesta la seua repulsa davant els fets produïts el
matí de dimecres, quan un grup de persones que s’identificaven com a
membres de l’assemblea d’estudiants, han impedit la celebració de la
sessió prevista. Han bloquejat la porta d’entrada a la sala de juntes i
quan els membres del Consell han intentat accedir a la sala, han estat
espentats i insultats. Una vegada s’hi ha pogut accedir, ho han fet
també els membres de l’anomenada assemblea, que han impedit el
desenvolupament de la sessió. Per aquest motiu, el Consell de Govern
s’ha reiniciat a les sis de la vesprada.

Igualment, manifesta la condemna més ferma d’aquestes agressions, que
intenten impedir mitjançant coaccions el funcionament normal de la
Universitat i dels seus òrgans de govern. Així mateix, fa una crida als
responsables dels grups que han provocat aquesta situació, perquè
deposen les seues actituds, ja que els debats i les discussions només es
poden donar en un clima de llibertat i mai coaccionats.

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les
de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta.

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


