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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 25 d’octubre de 2011, 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 i 
Professorat: Maria Vicenta 
Mestre Escrivá 
 
Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: Isabel Vázquez 
Navarro 
 
Vicerectora de Comunicació i 
Relacions Institucionals: Silvia 
Barona Vilar.  
 
Vicerectora de Relacions 
Internacionals i Cooperació: Olga 
Gil Medrano 
 
Vicerectora de Sostenibilitat i 
Infraestructures: Clara Martínez 
Fuentes. 
 
Vicerectora  de Postgrau: Rosa 
Marín Sáez.  
 
Vicerector d’Economia: Máximo 
Ferrando Bolado 
 
Vicerector d’Investigació i 
Política Científica: Pedro M. 
Carrasco Sorlí. 
 

Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial: Jorge 
Hermosilla Pla 
 
Vicerector de Cultura, 
Planificació i Igualtat: Antonio 
Ariño Villarroya 
 
Delegat d’Estudiants: Daniel 
González Serisola. 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria José 
Añón Roig. 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Ramón López Martín 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Elena Grau Almero 
 
Degà Fac. Magisteri: Óscar 
Barberá Marco 
 
Degà Fac. Infermeria i Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degà Fac. Ciències 
Matemàtiques: Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Vicente Roca Velasco 
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Degà Fac. Dret. Salvador 
Montesinos Oltra 
 
Degana Fac.  Economia: Trinidad 
Casasús Estellés 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi 
Lerma Montero 
 
Representant departaments: Oto 
Luque Agues 
 
Representant departaments: 
Manuela Poveda Rosa 
 
Representant departaments: 
Diego Ramírez Muñoz 
 
Representant Instituts 
universitaris: Marcos Fernández 
Marín. 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María 
José Lorente Carchano 
 
PDI Fac.C. Matemàtiques: Lucía 
Sanus Vitoria 
 
PDI Fac. Física: Germán de 
Valcárcel Gonzalvo. 
 
PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia 
Salvador Fernández-Montejo 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
PDI Fac. Economia: Pilar Soriano 
Felipe 
 

PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Ciències Socials: 
Magdalena López Precioso 
 
PDI Fac. Dret: José Landete 
Casas 
 
Estudiant Fac. Ciències Socials: 
Clara Eugenia Cascant Sempere 
 
Estudiant Fac. Dret: Gabriel 
Salinas Lim 
 
Estudiant Fac. Filologia, 
Traducció i Comunicació: Aina 
Meritxel Tarrasó Reig 
 
PAS EU Infermeria: Miquel Coll 
Huerta 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 
PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig 
 
PAS Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
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Degana Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Mª José Coperias 
Aguilar 
 
Degà Fac. Psicologia: José Ramos 
López 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Victor Tella 
Muñoz 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
 

Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
President Junta PDI : Amat 
Sánchez Velasco  
 
President Junta PAS:  M.Luisa 
Manzano Hernández. 
 
President Comité d’Empresa: 
Ricardo Campos Fernández 
 
Absències justificades: 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 
 

---------------- 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern del 27 de 
setembre de 2011. 
 
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.  
 
La secretaria general indica els errors detectats pel director de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria i pel degà de la Facultat d’Infermeria i 
Podologia. També la degana de la Facultat de Geografia i Història 
presenta modificacions, que són acceptades. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 238/2011. “Aprovar l’acta del Consell de 
Govern de 27 de setembre de 2011 amb les modificacions 
següents: 
 
.  A la pàg. 9, 3r paràgraf del punt 5è de l’ordre del dia 
canviar “Junta de Centre” per “per part dels degans i 
deganes”. 
. A la pàg. 11, 2n paràgraf es redacta així: El director de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria opina que el 
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criteri ha de ser proporcional relatiu al nombre 
d’estudiants, en comptes de numèric en termes absoluts. 
. A la pàg. 21, paràgraf 3r. Es redacta així: El director 
de l’Escola Tècnica Superior d’Engineyeria demana que 
entre els membres designats hi haja una major 
representació en les àrees de Ciències Bàsiques i les 
Enginyeries. 
. A la pàg 23, afegir al paràgraf 4t del punt 22 de l’ordre 
del dia…  “al nou edifici de l’ETSE-UV, encara que amb 
alguns detalls  per terminar”. 
. A la pàg 23 el paràgraf 6, del mateix punt de l’ordre del 
dia: afegir: “de Valenbici que va sol·licitar per al 
centre.” 
. Eliminar dels acords 217 i 219 “i de la Unió Europea”. 
 

Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs del 
membres següents de la comunitat universitària: 
. La professora Carmen López Beltrán de Heredia, catedràtica de Dret 
Civil de la Facultat de Dret.  
. El professor jubilat Enrique Lalaguna, que va ser catedràtic del 
departament de Dret Civil de la Facultat de Dret.  
. La professora jubilada de la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació, Amalia Claudio Puerto, del Departament de Teoria de 
l’Educació. 
 
A continuació felicita: 
. El professor Vicente Vento, catedràtic de la Facultat de Física, 
Departament de Física Teòrica, i investigador de l’Institut de Física 
Corpuscular, que ha estat guardonat amb el premi “Joint Institut for 
Nuclear Research”, de Rússia. 
 
. José Miguel Laínez, cap del Servei de Neurologia de l’Hospital Clínic, que 
ha rebut la distinció de Fill Adoptiu de la Ciutat atorgada per 
l’Ajuntament de València. 
 
. Adelaida de la Calle, rectora de la Universitat de Màlaga, que ha estat 
elegida el 13 d’octubre presidenta de la Conferència de Rectors de les 
Universitats Espanyoles; Juan Julià i Montserrat Casas, que han estat 
elegits vicepresidents i membres del Comité Permanent.  
 
. El ministeri d’Educació ha concedit la menció envers l’excel·lència a 18 
doctorats de la nostra Universitat que han destacat pel seu prestigi i 
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especial projecció internacional, en cinc dels quals participa la UV encara 
que no els coordina. 
 
. Carlos Simón, catedràtic de la Facultat de Medicina i Odontologia, 
departament d’Obstetricia i Ginecologia i director de l’Institut Valencià 
de l’Infertilitat, capdavanter en el camp de la fertilitat, que ha rebut el 
premi Rei Jaume I en Investigació Mèdica. 
 
. La catedràtica de la Facultat de Dret, Maria Pia Calderón, del 
Departament de Dret Processal, que ha estat elegida nova magistrada de 
la Sala Civil i Penal del Tribunal de Justícia Valencià, en substitució de 
Juan Montero.  
 
. El 4 d’octubre es va presentar, amb l’assistència de l’alcaldesa i el 
rector de la Universitat Politècnica, la guia de recursos municipals per a 
estudiants internacionals. 
 
. Hem presentat a Madrid, el Projecte d’Excel·lència CAMPUS HABITAT 
5U, al qual concórren les cinc universitats, en l’àmbit de l’habitat i 
territori i s’ha aconseguit el segell de Campus d’Excel·lència 
Internacional, que és el segon per a la nostra universitat. Hem estat els 
primers a rebre set milions d’euros i també som de les poques 
universitats que tenen dos segells. 
 
. La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació ha retut homenatge a 
Manuel Sanchis Guarner en complir-se el centenari del seu naixement. 
 
D’altra banda comunica que s’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni marc de col·laboració amb l’Institut de la Dona, per a la difusió 
del coneixement i la promoció de la cultura d’igualtat, la capacitació i 
sensibilització en aquesta matèria i per fomentar la recuperació de la 
història de les dones i la memòria de les universitats.  
 
. Conveni de col·laboració amb la Casa de la Caritat per a dur a terme 
activitats conjuntes per a erradicar la pobresa i l’exclusió social i afavorir 
la integració de totes les persones. 
 
. Conveni marc de coedició amb la Revista Recerques. 
 
. Conveni de col·laboració de bàsquet. 
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. Amb la Fundació Universitat-Empresa de València i dins del programa de 
cooperació educativa, diversos convenis amb diferents entitats.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures informa sobre les obres 
de la biblioteca. Es pretén que el dia 18 queden enllestides, ja que hi ha 
perill de caiguda de les plaques de la façana. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Biològiques demana que la informació 
sobre la data d’obertura de les biblioteques es done el més prompte 
possible per no perjudicar els estudiants. 
 
Punt 3. Aprovació, si escau, del Reglament sobre reconeixement de 
competències en llengües estrangeres en titulacions de grau. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que aquest reglament inclou el reconeixement d’una 
comissió que ja actua fa un any i que ha plantejat aclariments perquè els 
estudiants tinguen més clar el procediment. La Comissió d’Estatuts ha 
proposat uns suggeriments que s’han acceptat. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que 
al punt 3 de la normativa, la llista de titulacions no és completa i algunes 
denominacions no són correctes. Proposa fer una redacció més general 
sense nomenar totes les titulacions. Respecte del punt 4, considera que 
el nivell de competència reconegut als estudiants d’un batxillerat bilingë 
hauria de ser superior al B1. Al final del punt, a més de la “llengua del 
país corresponent” considera que s’hauria d’afegir “o una llengua 
diferent de l’espanyol o el català”. 
 
La degana de la Facultat d’Economia indica que en Negocis Internacionals 
demanen el nivell B2 en matrícula. 
 
El degà de la Facultat de Dret indica que hi ha casos d’estudiants que no 
poden acreditar el nivell. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri indica que és complicat decidir que és 
un col·legi bilingüe perquè no és un criteri homogeni i el nivell B2 és alt. 
Al seu centre, una vegada matriculats, s’hi fa una prova de nivell. 
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La degana de la Facultat d’Economia assenyala que no demanen que se’ls 
done d’ofici, però que s’aclarisca com es consideraran aquests 
estudiants. 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació presenta una 
proposta de modificació a l’article 4: “també als que hagen superat més 
de 40 crèdits impartits en una llengua estrangera.” Pel que fa als centres 
bilingües, la comissió pot actuar-hi, perquè la comissió actuarà per a tots 
els casos de dubtes. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que farà una redacció 
més general del punt 3. Pel que fa al punt 4, accepta que es pose: 40 
crédits impartits en una llengua estrangera en el país corresponent. 
Accepta la proposta de la vicerectora de Relacions Internacionals i 
Cooperació, respecte del nivell B2, ja que hem de ser conscients que hi 
ha molts centres bilingües i no tots són iguals. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 36 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 239/2011. “Aprovar Reglament sobre 
reconeixement de competències en llengües estrangeres 
en titulacions universitàries, que s’adjunta com annex.” 
Annex I. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de directrius per a la gestió acadèmica dels 
programes de mobilitat en estudis de grau. 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en la web de la 
Secretaria General. Afegeix que aquestes directrius són per al curs 
2012/2013, ja que és un període transitori i díficil i ha procurat ajustar-
se al Reglament de transferència i reconeixement de crèdits, aprovat pel 
Consell de Govern.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació pregunta 
si en el punt d) s’inclouen el treball de fi de grau o de màster i les 
pràctiques. La normativa Sèneca de 2011 exclou els crèdits de 
pràctiques i de treball de fi de grau. Opina que el treball de fí de grau o 
de màster s’ha de fer en aquesta Universitat. Seria il·lògic que els 
estudiants del programa Sèneca no pogueren fer-lo i els de programes 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.25 D’OCTUBRE DE  2011 
 

-8- 

Erasmus, sí. El treball de fi de grau ha de fer-se en la nostra universitat 
perquè és el compendi de les competències del grau. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia  intervé en el mateix sentit 
que la degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Pel 
que fa a les pràctiques de Ciències de la Salut representen 40 crèdits i 
pregunta si es podría canviar la beca Sèneca. Les carreres, com les de 
ciències de la salut, que tenen molts crèdits pràctics, en els darrers 
cursos fan díficil que els estudiants puguen anar fora. Pregunta si es 
podría canviar la beca Sèneca. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri està d’acord que les pràctiques es 
puguen fer a l’estranger i, de fet, es fan moltes. En tot cas, caldria 
modificar la normativa per a Sèneca. No està d’acord amb la limitació de 
la beca Sèneca. 
 
Maria Luisa Manzano demana que es revise el llenguatge sexista en 
aquest text i en la normativa de l’anterior punt de l’ordre del dia. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials no veu cap problema que les 
pràctiques es facen a l’estranger, pel que fa al treball de fi de carrera, 
proposa que hi haja una fórmula de cotutela d’aquest treball. 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació indica que la 
intenció d’aquestes directrius és incloure les pràctiques i els treballs de fi 
de carrera. 
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació pregunta 
si el Reglament de transferència i reconeixement de crèdits regula els 
treballs de fi de grau i de màster. 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació indica que la 
intenció és resoldre els problemes plantejats pels coordinadors de 
titulació. S’estan obrint portes, però el que té la responsabilitat de signar 
o no el contracte és el coordinador. 
 
La degana de la Facultat de Fisioteràpia està d’acord amb la vicerectora 
de Relacions Internacionals i Cooperació. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 
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 ACGUV 240/2011. “Aprovar les directrius per a la 
gestió acadèmica dels programes de mobilitat en estudis 
de grau, que s’adjunten com annex.” Annex II. 
  

Punt 5. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió universitària. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística 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.  
 
Clara Eugenia Cascant planteja dubtes sobre el reconeixement de crèdits 
per a activitats presentades per algunes associacions estudiantils. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística respon que  ha de referir-se 
a cursos de lliure elecció presentats per una associació estudiantil.  
Opina que si compleixen els requísits i venen avalalats per un centre i un 
professor o professora, correspon aprovar-lo. La normativa no permet 
denegar activitats presentades per associacions estudiantils si 
compleixen els requísits. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 241/2011. “Aprovar la realització de les 
activitats puntuals d’extensió universitària que 
s’adjunten com a annex i el seu reconeixement en crèdits 
de lliure elecció.” Annex III. 

 
El rector proposa que es tracte a continuació el punt 7 de l’ordre del dia. 
 
Punt 7. Nomenament, si escau, de membres de CEPE de màsters. 
 
La vicerectora de Postgrau 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 242/2011. “Aprovar la composició de la 
Comissió Elaboradora del Pla d’Estudis (CEPE) del 
màster universitari en Història de la Formació del Món 
Occidental següent: 
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. Presidenta: Elena Grau Almero, degana i professora 
Titular de la Facultat de Geografia i Història. 
. Juan José Seguí Marco, professor titular. 
. Francisco M. Gimeno Blay, catedràtic d’universitat. 
. Enric Guinot Rodríguez, catedràtic d’universitat. 
. Rafael Narbona Vizcaino, catedràtic d’universitat 
. Amparo Felipe Orts, catedràtica d’universitat. 
. Juan Francisco Pardo Molero, professor titular. 
. Cristina Bañuls Cervera, personal d’administració i 
serveis. 
. José Morejón Mariano, Estudiant.” 
 

Punt 6. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació presenta tres 
convenis amb universitats estrangeres i fa referència a la documentació 
que hi ha en el web de la Secretaria General.  
 
Igualment el vicerector de Participació i Projecció Territorial presenta dos 
convenis amb ajuntaments, la documentació dels quals es troba a la web 
de la Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents: 
 

ACGUV 243/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
entre la Universidad Nacional de General Sarmiento 
(Argentina) i la Universitat de València. Estudi General, 
el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex IV. 

 
ACGUV 244/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
entre la Università degli Studi di Milano Bicocca (Itàlia) i 
la Universitat de València. Estudi General, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex V. 

 
ACGUV 245/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
entre la Universidade Federal Fluminense (Brasil) i la 
Universitat de València. Estudi General, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
ACGUV 246/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
entre l’Ajuntament de Segorbe i la Universitat de 
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València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex.” Annex VII. 

 
ACGUV 247/2011. “Autoritzar la signatura del conveni 
entre l’Ajuntament d’Ademuç i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com 
a annex.” Annex VIII. 
 

Punt 8. Aprovació, si escau, de proposta de la Fundació General 
d’inclusió d’una línia de finançament específica al pressupost de la UVEG, 
2011. 
 
El gerent retira aquest assumpte. 
 
Punt 9. Informe econòmicofinancer de Gerència al 30 de setembre de 
2011. 
 
El gerent fa referència a l’informe que s’ha lliurat als membres del Consell 
en aquesta sessió, on la informació és recurrent i comparable i que 
s’adjunta com a annex IX a aquesta acta. Es pretén donar una informació 
fefaent de la situació econòmica en tots els escenaris i contenir d’alguna 
manera l’alarmisme, però la situació al 31 de desembre va ser pitjor que 
l’any anterior. Indica que la Generalitat no ens pagarà la mensualitat de 
desembre, però ja s’han fet les previsions escaients per poder pagar als 
treballadors. Si la Generalitat no reconeix les seues obligacions, haurem 
d’acceptar un ajust del pressupost a la baixa. 
 
Com a conseqüencia de la no percepció de les quantitats de l’anualitat 
del 2011, provinents del conveni de 2008, es fa una modificació 
pressupostària per 14 milions aproximadament que es tractarà en el 
punt següent de l’ordre del dia. 
 
Fa palés l’esforç que ha fet la Universitat de València en el finançament i 
en l’estalvi. Ens trobem en el límit de la possibilitat de reaccionar davant 
la liquiditat. 
 
Pel que fa al 2012, es presenta un escenari de contenció de la despesa i 
es preveu un augment del 1% de la masa salarial. Es posaran en 
funcionament programes d’estalvi d’uns 2’8 milions d’euros. Les 
previsions d’ingressos no són bones i el pressupost que es presentarà 
serà menor que el de 2011. Espera que a partir de març o abril milloren 
les coses. 
 
El rector assenyala que, com aquest punt està estretament relacionat 
amb el següent, sol·licita al gerent que el presente i desprès s’obrirà un 
torn d’intervencions per als dos punts.  
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Punt 10. Modificacions pressupostàries. 
 
El gerent 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. 
 
El presidente de la Junta de PDI agraeix la informació donada, ja que el 
panorama és preocupant. Una reducció del pressupost de 2012 tindria 
conseqüències i el panorama es pot complicar encara més. Li semblen bé 
les previsions d’estalvi que s’han fet, però poden no ser suficients. 
 
Maria Luisa Manzano trasllada la situació de malestar i preocupació del 
PAS. Pregunta si hi haurà retallada salarial, si les pagues extraordinàries 
seran les mateixes i si hi haurà problemes per renovar les pòlisses de 
crèdit. També pregunta si hi ha previsió de retirar alguna línia d’actuació 
del Pla Estratègic. Opina que seria interessant fer propostes a la 
Generalitat o prendre algun tipus de mesura. 
 
El gerent indica que és poc estimulant demanar esforç i complicitat i en 
aquest sentit està d’acord amb el president de la Junta de PDI. Les 
retribucions salarials són competència estatal i encara no s’han fet els 
pressupostos del 2012. Pel que fa al Pla Estratègic, en principi, no 
s’abandona cap línia. S’haurà de fer més amb menys i reaccionar 
respecte a les pòlisses d’entitats financeres, que unes tenen el seu 
venciment al 20 de juliol i altres al 20 d’octubre. Per tant, hi ha temps 
suficient. Seria desitjable no renovar-les, però en aquest moment no es 
pot saber. Demana la complicitat i la col·laboració de tots els membres 
de la comunitat universitària. 
 
Alicia Salvador pregunta si es canviaran els criteris d’assignació de 
recursos per a l’any vinent i què passa amb els romanents. 
 
El vicerector d’Economia indica que hi ha un grup de treball de la 
Comissió Econòmica que ja s’ha reunit dues o tres vegades, però que 
davant la incertesa que hi ha s’ha aturat. No han hagut retallades 
dràstiques, però la informació vindrà pel març de 2012 i quan sàpiguem 
els diners que hi ha, es podrà fer la distribució i es tornarà a reunir la 
comissió. Solament s’ha treballat sobre la partida de confort docent. 
 
El gerent afegeix que els romanents són massa elevats i que la idea és 
racionalitzar la despesa. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 37 
vots a favor, 1 en contra i cap abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 248/2011. “Proposar al Consell Social la 
modificació pressupostària següent, d’acord amb la 
memòria justificativa que s’adjuntna com a annex: 
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Disminució del pressupost d’ingressos i despeses 
Art. 14 del Reglament d’execució pressupostària 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS: 
Baixes  Article    Import 
      44    6.351.550,00 
      74    7.650.000,00 
   TOTAL ……………….14.001550,00 
 
PRESSUPOST DE DESPESES: 
Baixes 
Programa  Article    Import 
422-D     11    1.440.000,00 
 
422-D     22        951.985,67 
321-B     22          61.018,25 
541-A     22          45.493,77 
600-C     22            1.875,00 
 
422-D     43             4.800,00 
541-A     43             7.300,00 
 
422-D     66       9.971.277,31 
541-A     66       1.500.000,00 
 
422-D     73            17.800,00 
   TOTAL………………….14.001.550,00 
 
 
 
PROPOSTA DE BAIXA CAP. 1 PRESSUPOST 2011 
 
          

Milers d’euros 
Nómines 2011  Previsió  Realització   Diferència 
Gener   13.206   13.150         56 
Febrer    13.531   13.373        158 
Març   13.543   13.430        113 
Abril   13.518   13.385        133 
Maig   13.747   13.578        169 
Juny   23.944   23.136        808 
Juliol   13.195   13.404       -209 
Agost   13.005   13.419       -414 
Setembre   15.547   14.921         626  
   133.236  131.796      1.440” 

 
   Annex X. 
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El rector demana precaució, perquè hi ha molta incertesa econòmica i 
acadèmica, ja que no sabem si el nou govern plantejarà canvis en el 
model universitari. El que podem fer és compartir la informació amb els 
membres de la comunitat universitària. El que tenim ara és un lliscament 
d’un mes i s’hi faran els ajusts que calguen per seguir endavant, pero cal 
continuar fent palesa la disconformitat de la Universitat amb la situació 
que patim. 
 
Punt 11. Torn obert de paraules. 
 
Dulce Contreras agraeix al gerent la informació. Pregunta si la 
Universitat, encara que és una institució sense ànim de lucre, pot traure 
diners d’alguna manera. D’altra banda, i pel que fa als requísits lingüístics 
aprovats, els professors necessiten el nivell B2 d’anglès. Demana que 
s’utilitze el mateix criteri que per al valencià. 
 
Diego Ramírez pregunta per la situació del grau de Geologia. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que la viabilitat és 
negativa i calen recursos. Es va lliurar a l’ANECA, però encara no hi ha 
informe favorable.  
 
El rector respon a Dulce Contreras que la Universitat pot cobrar per l’ús 
de les seues instal·lacions. 
 
El gerent afegeix que estem venent un milió d’euros d’energia 
fotovoltàica. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió a les 
12’30 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta. 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 


