
Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.30 DE MARÇ DE  2010

-1-

CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 30 de març de 2010, a les 9.50 hores, 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

Vicerector de Professorat i Ord.
Acadèmica: Carlos Ferreira García

Vicerectora d’Estudis: Mª Vicenta
Mestre Escrivá

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

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

Degana Fac. Geografia i Història:
Elena Grau Almero

Degà Fac. Ciències de l’Activitat
Física i Esport: Victor Tella
Muñoz

Directora EU Fisioteràpia:
Celedonia Igual Camacho

Director EU Infermeria I
Podologia: Julio Jorge Fernández
Garrido

Degana Fac. Química: Pilar
Campins Falcó

Degana Fac. Farmàcia: Rosa
Marín i Sáez
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Director ETS Enginyeria: Vicente
Cerverón Lleó

Degà Fac. Dret. Salvador
Montesinos Oltra

Degana Fac.  Economia: Trinidad
Casasús Estellés

Degà Fac. Ciències Socials (en
funcions):Ernest Cano Cano

Representant departaments:
Santiago Noguera Puchol

Representant departaments:
José Enrique Gallach Lazcorreta

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

PDI Fac. C. Biològiques: María
José Lorente Carchano

PDI Fac. Física: Germán de
Valcárcel Gonzalvo.

PDI Fac. Dret: Jesús Estruch
Estruch

PDI ETSE: Javier Martínez Plume

PDI Fac. Filologia, Traducció i
Comunicació: María Virginia
González García

PDI Fac. Dret: José Landete
Casas.

PDI Fac. Economia: Dulce
Contreras Bayarri

PDI Fac. Ciències Socials:
Magdalena López Precioso

Estudiant Fac. Geografia i
H istòr ia:  Agust í  Zacarés
Romaguera

Estudiant Fac. Dret: Gabriel
Salinas Lim

Estudiant Fac. Dret: Paula
Serrano Caracena

Estudiant Fac. Economia: Marc
Xelvi Pérez

Estudiant Fac. Economia: Carlos
Martínez Nuñez

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

PAS Fac. Filosofia i C. Educació:
M.Luisa Manzano Hernández

PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig

PAS Fac. Dret: José Vicente
Zafra Pertusa

Representant Consell Social:
Lourdes Soriano Cabanes

(sense vot):

Dega Fac. Fac. Psicologia: José
Ramos López

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

Degà Fac. Medicina i Odontologia:
Antonio Pellicer Martínez
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Director EU Magisteri “Ausiàs
March”: Óscar Barberá Marco

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

President Junta PDI : José Maria
Amigó Descarrega

Absències justificades:

PDI Fac.C. Matemàtiques: Lucía
Sanus Vitoria

PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia
Salvador Fernández-Montejo

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 16 de
febrer de 2010.

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.

Agustí Zacarés i la secretària general presenten modificacions que són
acceptades.

A més a més, Agustí Zacarés fa les consideracions següents:
“. En l’acta no apareix l’acord d’incloure el dia 25 d’abril com a
recomanació de festa pròpia del centre. Tampoc en el calendari apareix
com a annex. Demane que es modifique l’acta i que s’incloga el citat dia
en el calendari que apareix com a annex.

. Falta precisió en l’acta. En ella es comenta en determinats llocs que es
plantegen dubtes, però no s’especifia ni quins són ni què se li respon.
D’aquesta manera es perd una informació en algunos casos importants.
Demana per tant, un acta més precisa”.

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

ACGUV 54/2010. “Aprovar l’acta del Consell de Govern
de 16 de febrer de 2010 amb les modificacion següents:
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. En el llistat d’assistents el degà de la Facultat de
Psicologia no té vot, i la degana de Geografia i Història
en té.

. Pàg. 3, 7 i 11 corregir-hi el nom d’Agustín Zacarés pel
d“Agustí Zacarés”.

Punt 2. Informe del rector.

El rector indica que el 9 de març es va celebrar la segona volta de les
eleccions a rector i va resultar elegit el professor Esteban J. Morcillo, que
prendrà possessió el dia 1 d’abril. Li transmet la seua felicitació i la fa
extensiva a tot el seu equip de govern. Desitja que reba el mateix tracte
que ha rebut ell.

A continuació manifesta el condol dels membres del Consell, pel traspàs
dels membres de la comunitat universitària següents:
. Els doctors honoris causa per aquesta Universitat: Professor Björn
Roos, i professor José Vidal Beneyto.
. L’estudiant de la Facultat de Dret, Adrián Romero Morant.

D’altra banda felicita:
. Als estudiants de la Facultat de Dret, Miguel Gimeno Ribes i Carla
Esplugues Barona que han guanyat el primer i segon premi,
respectivament, del certamen nacional d’estudis penals en el XVII
Congrès Universitari d’Alumnes de Dret Penal.

. Alfons Cervera, director del Fòrum de Debats, guardonat per la
Federació de Dones Progessistes per la feïna que realitza, mitjançant els
seus llibres escrits i conferències en pro de les dones i dels drets
humans.

. La Col·lecció Feminismes compta, als 20 anys de la seua creació amb
cent títols. S’ha convertit en un referent de debat intel·lectual i polític.
Isabel Morant, la directora de la Col·lecció, a la qual felicita ha estat
sempre persona lluitadora, particularment en la defensa dels drets,
sempre menyscabats, de les dones.

Indica que la Universitat de València mostra la seua solidaritat i
recolçament amb Roman de la Calle, que ha patit la censura, per part de
la Diputació de València, davant l’exposició fotogràfica presentada per la
Unió de Periodistes Valencians. Per aquesta causa ha presentat la
dimissió com a Director del Museu Valencià de la Il·lustració i la
Modernitat (MUVIM).
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Finalment s’han signat els convenis següents:

. Miiitjançant la Facultat de Dret, conveni amb BROSETA ABOGADOS, S.L.
amb la finalitat d’iniciar activitats de col·laboració en el camp jurídic
mercantil, en les facetes acadèmica i investigadora i de l’exercici pràctic
del dret.

. S’ha signat en Noordwijk el conveni de creació del Consorci espacial
valencià, agrupació formada per la Universitat de València, la Universitat
Politècnica, l’Ajuntament de la ciutat i la Generalitat Valenciana.
S’ocuparà d’activitats d’investigació científica i serveis de
desenvolupament tecnològic en qualsevol àmbit relacionat amb l’espai,
increment de la seguretat i de la qualitat ade producció de sistemes
espacials.

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

Punt 3. Informe sobre els comptes anuals de l’exercici 2009.

El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que
acompanya la convocatòria i al resum que s’ha lliurat als membres del
Consell en aquesta sessió. Cedeix la paraula el gerent perquè informe.

El gerent indica que s’ha aconseguit el que es pretenia, que els comptes
d’enguany siguen millors que els de l’any 2008. Cal destacar que és la
primera vegada que disminueix el deute pendent de pagament per
subvenció corrent, que l’evolució de la Tresoreria és positiva i que es deu
menys als proveïdors. La situació és de normalitat i s’està rebent amb
puntualitat la provisió de fons.

Explica l’evolució del deute financer a 31 de desembre. Hem acabat l’any
amb 191 milions d’euros, dels quals 185 són deute a llarg termini. Per
tant, es va minorant el deute amb el Ministeri i amb les entitats
financeres. En eixe objectiu han col·laborat moltes persones, des del
rector i el vicerector d’Economia fins als proveïdors, passant per totes
les unitats de gestió de la institució que han entès la situació.

Agraeix al Servei de Comptabilitat i Pressupostos el treball que ha fet, ja
que s’ha avançat un mes.
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S’ha aconseguit trencar la tendència negativa i s’han millorat els
comptes respecte al 2008. Transmet a la comunitat universitària que no
hi ha obligacions reconegudes sense cobertura pressupostària.

Comunica que totes les obligacions vençudes a 31 de març estaran
pagades a la data del seu vençiment, tret del confirming que està
ajornat a 180 dies.

El volum del deute és menor i la situació de Tresoreria, millor.

El grau d’execució de la liquidació de despeses és del 81%. Pel que fa al
pressupost d’ingressos el grau d’execució és del 101%. Per tant, s’ha fet
un esforç considerable i una previsió acurada per intentar ajustar-se a la
realitat.

El romanent de Tresoreria és de 114 milions d’euros, el qual és molt
elevat i indica que el volum d’execució pressupostària ha de ser major.

Opina que els comptes reflecteixen que la situació econòmica és millor
que en el 2008, però també hi ha un cert nivell d’incertesa.

Els programes d’estalvi que s’havien establert en despeses financeres,
en estalvi energètic, i en telefonia han estat molt positius.

El rector indica que el tema econòmic ha estat molt complicat al llarg
d’aquests darrers anys i espera que es corregisca aviat. Agraeix la tasca
feta a tot el Servei de Comptabilitat i Pressupostos.

S’obre un torn d’intervencions.

El president de la Junta de PDI opina que el personal de la Universitat es
mereix el confort i no entèn perquè no es pot baixar la calefacció al
Campus de Burjassot, ja que suposa una despesa d’energia i s’hauria de
corregir.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques informa que està
assabentat del problema de la calefacció i ja s’ha pres una solució.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (43 vots) es pren l’acord següent:

ACGUV 55/2010. “Informar favorablement sobre els
comptes anuals de la Universitat de València
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corresponents a l’exercici econòmic 2009, que
s’adjunten com a annex.” Annex I.

Punt 4. Torn obert de paraules.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques deixa constància del seu
agraïment al rector i al seu equip per la tasca feta, ja que governar
aquesta Universitat és molt díficil. Transmet la felicitació en nom del
Campus de Burjassot-Paterna.

Marc Xelvi fa referència a un document de la CRUE sobre l’Estatut dels
Estudiants i pregunta en quin punt està. A més, manifesta que, malgrat
les discrepàncies, cal agraïr la tasca feta per l’equip de govern.

El rector puntualitza que el document va ser encarregat per la CRUE,
però en cap cas és un pronunciament d’aquest òrgan.

Carlos Martínez pregunta si s’obrirà un debat sobre l’Estatut de
l’Estudiant. Informa que el 25 de març hi hagué una Assamblea General
d’estudiants, però alguns grups no estaven d’acord amb l’estructuració i
van decidir no constituir-la. Opina que cal un debat sobre la participació
estudiantil, des dels delegats de classe a les ADR als centres. Les
estructures han d’anar de baix a d’alt, perquè està demostrat que en
sentit contrari no funcionen.

El rector indica que la CASUE té accés al darrer document i la voluntat és
que hi haja un debat en les universitats.

La degana de la Facultat d’Economia, intervé en nom del Campus dels
Tarongers. Felicita i dóna les gràcies al rector i al seu equip per la tasca i
l’esforç fets.

El director de l’Escola Univ. d’Infermeria i Podologia igualment es
pronuncia en el mateix sentit, en nom del Campus de Blasco Ibañez.

El rector indica que és ell el que està agraït i indica que les paraules
anteriors són recíproques.

Finalment, el vicerector de Postgrau anuncia que el dia 31 de març ó l’1
d’abril es publicarà el nomenament del rector i que l’acte protocolari serà
el dia 1 d’abril a les 12,30 hores, al qual estan tots i totes convidats.
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Punt 5. Aprovació, si escau, de l’acta.

La secretària general llegeix l’acta que s’aprova per assentiment dels
membres del Consell. Per tant, es pren l’acord següent:

ACGUV 56/2010. “Aprovar l’acta del Consell de Govern
de 30 de març de 2010.”

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les
11,15 hores, de la qual cosa com a secretària general estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


