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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 17 de gener de 2012, 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 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 
 
Vicedegà Fac. Medicina i 
Odontologia:  Federico Pallardó 
Calatayud 
 
Degà Fac. Magisteri: Óscar 
Barberá Marco 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
 
Degà Fac. Física: José Antonio 
Peñarrocha Gantes 
 
Degà Fac. Ciències 
Matemàtiques: Rafael Crespo 
Garcia 
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Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Vicente Roca Velasco 
 
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: 
José Rafael Magdalena Benedicto 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María 
José Lorente Carchano 
 
PDI Fac. C. Socials: Ernest Cano 
Cano 
 
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. Filologia,Traducció i 
Comunicació: María Virginia 
González García 
 
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. Economia: Marc 
Xelvi Pérez 
 
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: 
Amparo García Chapa 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
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(sense vot): 
 
Degana Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Mª José Coperias 
Aguilar 
 
Degà Fac. Psicologia: José Ramos 
López 
 
Degà en funcions Fac. Ciències 
de l’Activitat Física i Esport: 
Vicente Añó Sanz 
 
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  
 
Absències justificades: 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 
Estudiant Fac. Dret: Gabriel 
Salinas Lim 
 

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

 
Punt 1. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretària General. Es tracta d’un projecte d’acord mard 
de col·laboració en I+D+I, entre la Conselleria de Sanitat, l’Agència 
Valenciana de Salut, la Universitat de València i Nephorocare Services 
Spain, S.L. Afegeix que ha d’estar signat l’1 de febrer de 2012 i per això 
s’ha inclòs en aquest consell de govern. Cedeix la paraula el vicerector 
d’Investigació i Política Científica perquè informe. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica indica que es tracta d’un 
acord marc important per a la Universitat de València sobre la 
implantació d’un sistema computacional per a tractament i 
hospitalització amb caràcter preventiu. El projecte té per objecte la 
investigació en intel·ligència computacional amb la finalitat de 
desenvolupar una solució modular per a l’anàlisi intel·ligen de dades per 
a la millora en l’assistència i diagnòstic del pacient i optimitzar els costos 
dels sistemes sanitaris. El paper de la Universitat serà validar tasques 
informàtiques i el de la Conselleria de Sanitat, proporcionar casos clínics. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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Manuela Poveda fa algunes objeccions a la redacció del text  en el 
paràgraf introductori. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 1/2012. “Autoritzar la signatura de l’acord 
marc de col·laboració I+D+I entre la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat Valenciana, Fresenius Medical 
Care i la Universitat de València, el text del qual 
s’adjunta com annex” . Annex I. 
 

Punt 2. Informe i adopció d’acords, si escau, sobre les circumstàncies 
financeres i de tresoreria de la Universitat de València i el seu efecte en 
l’activitat universitària. 
 
El rector cedeix la paraula el gerent perquè informe. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que es 
lliura als membres del Consell en aquesta sessió i que s’adjunta com 
annex II d’aquesta acta. Indica que les expectatives de cobrament per 
part de la Generalitat, no s’han complit i, com a conseqüència, els 
primers dies de gener els rectors de les Universitats Públiques 
Valencianes han fet un comunicat i el dia 9 de gener la Generalitat va 
rebre als cinc rectors. 
 
El fet de reunir-se avui quatre de les cinc universitats públiques 
valencianes és per a tractar de forma conjunta l’informe que se sotmet a 
la consideració del Consell de Govern. 
 
Explica la situació de la Universitat de València al 31 de desembre de 
2011, d’acord amb la documentació repartida. Pel que fa a la tresoreria, 
l’any 2008 va ser el pitjor, però enguany s’ha augmentat el deute de la 
Generalitat (pag. 5).  El deute financer és 25 milions superior al de l’any 
anterior i hi ha 45 milions d’euros, el vençiment dels quals és l’any 2012. 
Si no hi ha diners suficients s’hauran de renovar les pòlisses de tresoreria 
i aixó suposa 3’5 milions de despeses financeres, que no podem 
acceptar, ja que grava la nostra economia considerablement. 
 
Des del consell de direcció de les universitats es veu amb preocupació el 
tractament del deute de la Generalitat, ja que és inadeqüat. El 80% són 
nòmines i en l’ordre de preferència de la Generalitat no hi som, perquè 
primer hi és el seu personal. Per tant la Generalitat no té urgència en 
pagar a les Universitats. La Universitat Politècnica y la de València  han 
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fet l’esforç de pagar les nòmines per no afegir més malestar al que ja hi 
ha, però això no ha de tornar-se en nostra contra. 
 
El fet de convocar aquest òrgan és per a donar informació i manifestar la 
necessitat de rebre regularment els fons en l’any 2012 per garantir els 
processos de pagaments de les obligacions contretes front a tercers i 
per aixó es fa  la proposta al Consell de Govern. 
 
L’informe s’estructura en tres parts: la primera part és descriptiva, la 
segona és l’informe (punts 1 i 2) que descriu les reunions amb els 
rectors i la tercera és la proposta d’acords que haurien de ser comuns 
per a les cinc universitats públiques valencianes i que abasta des dels 
bloquejos pressupostaris a comunicar que necessitem cobrar els deutes 
el més prompte possible perquè, en cas contrari la Universitat no podra 
aportar la part assistencial que li correspon de les places vinculades, per 
exemple. N’és un problema de tresoreria. 
 
Si aquesta situació no reverteix contundentment, la tresoreria no podrà 
fer front a les obligacions contretes amb tercers. 
 
El rector afegeix que, des de l’equip de direcció de la Universitat sempre 
s’ha procurat donar una informació completa i fer un exercici de 
transparència sobre la greu situació que estem patint. Per l’octubre ja es 
va presentar un informe i es tornà a tractar aquest assumpte pel 
desembre. Estem davant un escenari nou, no tant per la situació 
econòmica i financera, com per la situació d’incertesa. Si arribara una 
situació de versemblança, es requeririen noves mesures, ja que les cinc 
universitats públiques tenen una situació bàsicament semblant. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Oto Luque opina que l’informe es molt prudent i ajustat, però hauriem de 
valorar que estem davant d’una situació d’irresponsabilitat per part dels 
gestors de la Generalitat Valenciana. Aquesta té unes competències 
transferides i si no les compleix correctament, es produeixen lectures 
complementàries. Reconeix que no estem entre les prioritats de la 
Generalitat. Si dijous proper no hi ha una resposta compromesa, hauriem 
d’acudir al Ministeri o al Consell d’Universitats, per denunciar la mala 
gestió de la Generalitat. 
 
Dulce Contreras manifesta la seua preocupació perquè dijous la 
Generalitat no transferesca el mes de novembre. 
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El rector informa que en la reunió amb la Generalitat se’ls va dir que 
seriem els primers en cobrar. Se suposa que la mensualitat de gener es 
cobrarà pel febrer, però no hi ha cap compromís per escrit. Afegeix que 
les nómines es tanquen el 20 de gener. 
 
El president de la Junta de PDI recorda intervencions de consells de 
govern anteriors front a la informació del gerent. És díficil acceptar i 
entendre que pugam passar d’una situació díficil al fet que no es puguen 
cobrar les nòmines. De les propostes d’acord que s’han presentat 2’5 
són assumibles, mitja és dubtosa i la quarta no és assumible perquè ni en 
el fons ni en les conseqüències es pot acceptar tal i com està i no es pot 
plantejar a la Conselleria, ja que si per a la Universitat és díficil, per als 
treballadors i treballadores també ho serà. Opina que a la Generalitat  
hem de dir-li que si no ens paga, no podrem donar el servei que cal, però 
en cap cas fer referència a les nòmines, perquè aquestes no podenser 
instrumentalitzades. Segons com es faça el plantejament, el problema 
estarà en la Conselleria o en la Universitat. 
 
El rector manifesta el seu agraïment per la constitució de la Plataforma 
en defensa de la Universitat Pública, que es va fer ahir en aquesta i en 
d’altres universitats públiques, ja que és una manera de visualitzar els 
nostres problemes. Explica que mai ha estat el seu pensament 
instrumentalitzar els treballadors i treballadores de la Universitat contra 
la Generalitat Valenciana. Cas d’arrivar la situació de no pagar les 
nòmines, suposaria una crisi institucional. Pel que fa a les prioritats de la 
Generalitat, han anat canviant en funció de les pressions que ha rebut. 
Afegeix que la Universitat farà tot l’esforç que estiga al seu abast, abans 
d’impagar les nòmines. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
Maria Luisa Manzano indica que els retalls s’han fet al Capítol I i opina 
que les Universitats no han estat ben tractades. L’educació concertada 
sí ha rebut el que se li deutava, però no la pública. No està d’acord amb 
la redacció del punt 4. 
 
Jesús Estruch intervé sobre el punt 4:  Es queda més tranquil amb les 
paraules del rector i opina que és important que totes les universitats 
públiques facen el mateix i que cal pressionar i l’única cosa que pressiona 
són les nòmines. Cal tenir en compte que aquest acord té una primera 
fase important de difusió pública i una segona fase que deixarem de 
pagar, si es deixen de pagar les subvencions. Hem de ser conscients que 
si no fem res, perdrem força. Insisteix que és important respectar 
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l’acord, si el compleixen totes les universitats i cal nomenar les nòmines i 
també cal tenir previst el que passarà si no tenim els ingressos previstos.  
 
Ernest Cano opina que és un moment important de lideratge i tambè 
d’inseguretat. El que es tindria que derivar d’aquest acord és una mesura 
de pressió. Mai s’ha fet res davant el fet que la Generalitat fa temps que 
no paga i això no pot ser, perquè la Generalitat rep els diners per a pagar 
les nòmines dels treballadors públiques i per això estem tan baix en 
l’escala de prioritats. Les farmàcies han pressionat perquè han tancat. 
Caldria estudiar altres mesures relatives a l’exigència, per les vies 
escaients, del compliment de les finalitats del pressupost que la 
Generalitat rep de l’Estat. 
 
El rector indica que l’informe és el treballa dels cinc gerents de les 
Universitats Públiques Valencianes. Les Universitats han acceptat un 
pagament fraccionat. Opina que la unitat i la dosificació són importants. 
Cal fer pressió davant la Generalitat i esperar fins a finales de gener o 
principis de febrer. Avui és dia de donar un pas endavant en la 
reivindicació. 
 
El gerent indica que la idea d’aquesta proposta és prendre una postura 
comuna de las cinc universitats públiques valencianes amb la finalitat de 
donar informació sobre la situació, pujar llocs en l’escala de preferència 
de la Generalitat i intentar revertir la situació. Coincideix amb el rector 
que la darrera cosa que es farà serà deixar de pagar les nòmines. 
Recomana que no s’accepten altres alternatives diferents al pagament. 
 
S’obre un tercer torn d’intervencions. 
 
Miquel Coll opina que el comportament de la Generalitat és reiteratiu. 
Informa que a la Universitat Politècnica de València, els sindicats també 
han demanat que es retire el punt 4 i a les 13 hores es manifestaran 
davant el Consell Social per demanar responsabilitats a la Generalitat. 
Està d’acord amb la unió de les universitats públiques i demana que es 
revise la redacció del punt 4. Opina que es tracta d’un problema polític 
que deriva en un problema real per a sis mil treballadors i treballadores. 
 
La degana de la Facultat d’Economia també està d’acord i considera que 
la referència a les nòmies no hauria d’estar en el text de l’acord. Demana 
que es redacte en valencià. 
 
El president de la Junta de PDI indica que la unitat amb totes les 
universitats dependrà del contingut i sobretot ha d’haver unitat cap a 
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dins de la Universitat. Opina que el que pressiona no és esmentar les 
nòmines, sinó deixar de garantir els serveis públics. 
 
El degà de la Facultat de Dret tampoc accepta la redacció de l’apartat 4 
perquè produeix incertesa. 
 
José Landete opina que cal aprovar postures conjuntes. Proposa deixar 
l’acord com està i prendre un acord addicional o alguna mena de claúsula 
secreta que diga que es necessita un acord específic per a deixar de 
pagar les nòmines. 
 
 
José Estruch insisteix en la seua intervenció anterior i proposa que en el 
punt 4, es canvie “disposar” per “advertir”. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri opina que no cal modificar ni una 
lletra de la proposta perquè es una mesura de pressió. La previsió que 
està més clara és que la Generalitat seguirà incomplint els seus 
compromisos i per tant, hem de començar a parlar d’un pla alternatiu. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Sociales opina que és desafortunat 
esmentar les nòmines i ocasionarà més problemes que altra cosa. No pot 
tornar al centre amb un acord com aquest. 
 
El degà de la Facultat de Psicologia indica que, davant la imatge social de 
la Universitat, qualsevol mesura de pressió serà díficilment entesa per la 
societat i per altres agents socials, si no s’expliquen molt bé. No li agrada 
la redacció del punt 4 perquè sembla que siga la Universitat la que pren 
la decissió però hem d’ajustar-nos a la decissió de les altres universitats. 
Proposa canviar “disposar” per “Comença a posar-se en perill….” 
 
El vicerector d’Economia indica que si l’1 de febrer la Generalitat 
Valenciana no ha pagat, hauriem de renovar les pólisses de tresoreria i 
això és inassumible perquè augmentar-les seria un suicidi. 
 
El rector concreta que tothom està d’acord amb la necessitat d’unitat 
entre les cinc universitats públiques valencianes i també és importat 
arribar a un acord per unanimitat. No té cap inconvenient en modificar el 
punt 4. Proposa una redacció que és acceptada per tots els membres del 
Consell. 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 2/2012. “Aprovar l’informe i  la proposta 
d’acord  que s’adjunta com annex, sobre les 
circumstàncies financeres i de tresoreria de la 
Universitat de València i el seu efecte en l’activitat 
unversitària”. Annex III. 

 
Manuela Poveda recomana que es faça palès el cost dels serveis 
universitaris, per escrit. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques pregunta quina és la 
previsió de dates per a les properes sessions dels consells de govern. 
D’altra banda indica que està fart de sentir en la Cadena Ser o altres 
mitjans de comunicació els noms equivocats entre universitats i demana 
que s’aclarisquen les denominacions. 
 
La secretària general esmenta les dates previstes per als propers 
consells de govern de 2012: 1 de febrer, 28 de febrer, 27 de març i 24 
d’abril, que es comunicaran, per escrit, a tots els membres d’aquest 
òrgan.  
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
12’20 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Estebán Morcillo Sánchez. 
 
 
 
 
 
 


