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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 8 de maig 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 i monogràfica 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 Relacions 
Internacionals i Cooperació: Olga 
Gil Medrano 
 
Vicerectora de Sostenibilitat i 
Infraestructures: Clara Martínez 
Fuentes. 
 
Vicerector d’Economia: Máximo 
Ferrando Bolado 
 
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: 
Jesús Alcolea Banegas 
 
Degà Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Carlos Padilla 
Carmona. 
 
Degà Fac. Psicologia: Alicia Otilia 
Salvador Fernández-Montejo 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Degà Fac. Física: Soledad Gandia 
Franco 
 
Degà Fac. Ciències 
Matemàtiques: Rafael Crespo 
Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Degà Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Vicedegana Fac.  Economia: Rosa 
Yagüe Perales 
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Degà Fac. Ciències Socials: 
Ernest Cano Cano 
 
Representant departaments: Oto 
Luque Agues 
 
Representant departaments: 
Manuela Poveda Rosa 
 
Representant departaments: 
José Rafael Magdalena Benedicto 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac.Farmàcia: Luis Torres 
Asensi 
 
PDI Fac. Química: Maria Teresa 
Picher Uribes. 
 
PDI Fac. Economia: Vicenta 
Dolores Forés Conchell 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Elena Grau Almero 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Ciències Socials: 
Magdalena López Precioso 
 
PDI Fac. Dret: José Landete 
Casas 
 

Estudiant Fac. Dret: Gabriel 
Salinas Lim 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Ramírez Serrano 
 
Estudiant Fac. Economia: Robert 
Fernández Mayor 
 
Estudiant Fac. Filologia, 
Traducció i Comunicació: Pablo 
Gallén Ortega 
 
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 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
 
Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
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Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
 
President Junta PDI : Amat 
Sánchez Velasco  
 

Absències justificades: 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 

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

 
 
Punt únic. Posicionament del Consell de Govern al voltant de les mesures 
que es deriven de la normativa estatal i autonòmica que afecten al 
sistema universitari públic. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència  la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. Afegeix que en la CRUE es va 
presentar un comentari de la comissió d’experts de la CRUE, de rebuig al 
decret llei 14/2012, que s’ha publicat en el web i que també es va fer 
públic en l’Assemblea General  de la CRUE, a Múrcia. A banda, també els 
rectors de les universitats públiques valencianes avançaren un comunicat 
sobre això. 
 
Indica que el rector de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid en 
l’Assemblea General de la CRUE va fer alguns comentaris pel que fa a 
l’autonomia universitària, com a dret fonamental bàsic, i recordà que les 
universitats públiques no tenen capacitat per recórrer davant el Tribunal 
Constitucional, però sí el Defensor del Poble, 50 diputats i mitjançant un 
recurs d’inconstitucionalitat. 
 
La comunitat universitària està preocupada per la pujada de taxes i els 
canvis respecte a la dedicació docent per al curs vinent. 
 
Els rectors juristes comentaren també que aquest decret llei està en 
vigor, però ha de ser convalidat pel Congrès de Diputats. Si s’haguera 
tramitat com a projecte de llei, s’hi podrien haver presentat al·legacions, 
però no ha estat així. 
 
També es va comentar que en un pàragraf final es parlava d’un 
desenvolupament normatiu que encara no s’ha produït. La unanimitat 
entre els rectors de les universitats públiques va ser quasi aclapadora. Es 
va dir que calia un informe preceptiu del Consell d’Universitats, però que 
no s’havia reclamat i que es podria demanar una compareixença del 
ministre d’Educació. 
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Pel que fa al tema de les inconsistencies, la paraula “costos” i l’aplicació 
dels crèdits ECTS al professorat crea incertesa, ja que quan es parla de 
“costos” no se sap de què quantitats es parla. És evident que els crèdits 
Bolonya no són una unitat de mesura i també comporten incertesa. 
Opina que la paraula “cost” no ha estat ben elegida, perquè el sistema 
universitari no pot tractar-se en aquestes termes. 
 
Es va parlar també de l’hipotètica situació d’una universitat amb déficit, 
cosa que podria crear ajornaments i impagaments. Sembla irònic que el 
govern cree un dèficit perquè no paga el que deu i desprès faça 
reclamacions. 
 
També s’hi va tractar sobre la diferència entre el romanent de tresoreria 
i el dèficit pressupostari, encara que aquest no era el tema més urgent, 
sí que és causa de preocupació. 
 
Un altre tema va ser el de la temporalitat. Estem al maig i moltes 
universitats ja han començat o tancat les distribucions de les obligacions 
docents. Quan sapiguem la dedicació docent del professorat contractat 
laboral i la interpretació del crèdit ECTS, s’hi hauran de fer ajusts i 
adaptacions, el que suposa una sobrecàrrega de treball i tot això fa díficil 
l’aplicació. 
 
Pel que fa als sexennis, es va dir que no és l’unica unitat de mesura de la 
investigació. Tampoc no s’ha fet un estudi sobre les avantatges i 
desavantatges d’incrementar la càrrega docent. 
 
Algunes universitats ja han expressat el seu malestar rebutjant aquest 
decret llei. Se n’han fet comentaris negatius i s’ha expressat 
desconfiança envers la nostra institució, però opina que no ens hem 
d’avergonyir de res i que aquestes no són les millors maneres de fer les 
coses. 
 
Anuncia que aquest assumpte es portarà també al proper Claustre de 24 
de maig. 
 
Finalment informa que alguns centres i departamentos han lliurat 
manifests en el mateix sentit que la proposta. Afegeix que els estudiants 
de les universitats públiques valencianes han convocat una manifestació 
per a avui, a les 12 hores. 
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Demana als membres del Consell que la proposta es consensue al màxim. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Dret presenta algunes modificacions 
tècniques al text, que són aprovades. També proposa eliminar el darrer 
paràgraf del punt 1, ja que li sembla un judici d’intencions.  
 
Robert Penadés intervé en representació del BEA i opina que és 
important que s’aprove aquest document, però anuncia que prendran les 
mesures oportunes perquè la Universitat no aplique el decret. Demana al 
delegat d’Estudiants una reunió amb la Conselleria i els representants de 
tots estudiants, no tan sols d’una part. 
 
Pablo Gallén intervé com a representant de Acontracorrent per a 
proposar que es reculla també el tema de les segones i terceres 
matrícules. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació indica que la 
Facultat també ha redactat un manifest en el mateix sentit que la 
proposta. 
 
El president de la Junta de PDI opina que hi ha dos àmbits de discussió: 
el contingut i el procediment. Podem discutir sobre el text, però la 
posició de la Universitat ha de quedar clara i que, per això, està d’acord 
amb el fons de la proposta. La CRUE hauria de posar un termini per 
articular les propostes de les universitats i posar-les a la taula del 
ministre. També se n’hauria de valorar la lletra petita, perquè opina, que 
el conflicte està amb el Ministeri. Pel que fa al text, prefereix que el 
penúltim paràgraf es redacte d’altra manera per evitar dubtes. El que 
s’està plantejant és un canvi del sistema universitari espanyol. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que té 
convocada una junta de facultat, a les 11 hores, on està previst aprovar 
un manifest semblant. Proposa aplegar tots els manifests de centres i 
departaments. Per últim, pregunta si hi ha hagut algun contacte amb la 
Generalitat. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri transmet el sentit de la Junta de 
centre, encara que no s’ha reunit. Proposa que el manifest parle 
d’estudiants en lloc d’alumnat. 
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Dulce Contreras opina que el més important és consensuar el document. 
Li sembla que hi ha una falta de respecte absoluta cap a les universitats 
valencianes. Plantejar un decret com aquest, quan l’OCA ja està 
aprovada i el POD  preparat, és una falta de respecte al treball que s’ha 
fet. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que el manifest és 
correcte i es pot assumir. La Facultat també ha convocat per a avui una 
reunió. És partidari d’afegir-hi un paràgraf que hi ha al manifest de la 
Facultat de Geografia i Història respecte a l’augment de la dedicació 
docent. 
 
El degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia indica que també la Junta 
de Facultat ha preparat un manifest. Proposa que s’afegesa al punt 3 
que: …”reduirà el nivell formatiu dels nostres estudiantes”. 
 
El president de la Junta de PDI proposa que s’hi incloga alguna referència 
a la reducció de plantilles. 
 
María Luisa Manzano demana que es mantinga el segon paràgraf. Opina 
que el decret té greus mancances, como ara, que no hi ha referències a 
la igualtat de gènere, ni a la salut. Sembla que qui l’ha redactat no té ni 
idea del sistema universitari. 
 
La degana de la Facultat de Dret no s’hi oposa però opina que cal 
recordar que la universitat presta un servei públic. Proposa per al punt 3 
que en lloc de “no incrementar” s’hi pose “empitjorarà” i afegir-hi: 
“perquè provocarà situacions injustes i de desigualtat en el professorat”. 
 
Pablo Gallén demana també alguna referència a les beques. 
 
El rector proposa constituir una comissió de treball per redactar 
definitivament el text formada pels intervinents i per qui vulga adherir-
s’hi. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa que la 
setmana passada va demanar una entrevista amb la Generalitat per 
parlar del tema dels contractats laborals i se’ls ha citat per a avui, a les 
12’30 hores. Indica que hi transmetrà el malestar i els problemes 
derivats de l’aplicació del decret i també el tema pressupostari. La 
CASUE s’ha convocat per al dia 16 de maig i l’Assemblea General per al 
17. Opina que no és el moment per plantejar canvis. 
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El delegat d’Estudiants informa sobre les reunions hagudes dels 
estudiants amb la Conselleria. 
 
S’interromp la sessió a les 10’30 hores. 
 
Es reanuda a les 11’20 hores. 
 
El rector fa referència al text que ha modificat la comissió i que es lliura 
als membres del Consell en aquesta sessió. Indica als centres i 
departaments que els seus manifests s’adjuntaran a l’acta, com a Annex 
I. 
 
Desprès d’algunes modificacions acceptades. Se sotmet a votació. 
 
Per unanimitat dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 94/2012. “Aprovar, per unanimitat, el següent 
text per reclamar la retirada del reial decret-llei 14/2012, 
que puja les taxes universitàries i que modifica la 
dedicació docent del professorat: 
 
“El Consell de Govern de la Universitat de València, 
reunit en sessió monogràfica, reclama la retirada del 
reial decret-llei 14/2012 que puja les taxes universitàries 
i que modifica la dedicació docent del professorat. A més 
a més, atenent a les seues consideracions, manifesta: 
 
1- El Consell de Govern expressa el seu malestar per la 
plasmació d’un canvi del model universitari públic, 
realitzat mitjançant l’aprovació successiva de normes 
d’emergència, les mesures de les quals ni han estat 
comunicades prèviament a la comunitat universitària ni 
s’han debatut en seu parlamentària. Amb l’argument de 
reduir la despesa pública, allò que s’està executant és 
una transformació del model públic d’universitat que 
funciona amb consens des de la recuperació de la 
democràcia a Espanya. 
 
Sense rebutjar l’inici d’un procés de debat per a la 
millora del sistema, el Consell de Govern denuncia la 
campanya de desprestigi de la universitat pública, 
acusada d’ineficiència i de falta de controls, quan es 
tracta d’un dels sectors més estretament sotmesos a 
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avaluacions continuades (en docència, en investigació, en 
transferència...) per part d’agències de tota naturalesa: 
autonòmiques, estatals i internacionals. La contribució 
del sector universitari públic al creixement i a la creació 
de llocs de treball està contrastada per part d’instàncies 
independents (informe de l’IVIE, entre altres). 
 
2- El Consell de Govern rebutja l’increment 
desproporcionat de les taxes, tant en graus com en 
màsters, que restringeix l’accés a la universitat en 
igualtat de condicions, i que, en moments de crisi com 
l’actual, impedirà a moltes famílies fer front a totes les 
despeses que implica l’ensenyament superior. Les 
mesures aprovades mitjançant l’esmentat decret-llei 
provoquen un risc d’exclusió social. 
 
La Universitat demana una política de beques més 
àmplia, que garantisca l’equitat social i que contrarreste 
les greus conseqüències econòmiques i socials que causa 
la crisi econòmica, tot recordant que l’actual volum de 
beques a Espanya representa, tan sols, una tercera part 
de la mitjana dels països de l’OCDE. 
 
En el cas dels estudiants extracomunitaris, l’augment de 
les taxes compromet el treball d’internacionalització de 
la universitat espanyola i les polítiques de cooperació 
amb les regions del planeta més desfavorides. 
 
Contràriament al missatge que s’està enviant a la 
societat respecte del rendiment dels estudiants, cal 
remarcar que els indicadors més solvents (OCDE) situen 
l’estudiantat universitari espanyol nou punts per 
damunt de la mitjana dels països més avançats quant a 
la finalització d’estudis en el termini previst als plans 
d’estudi.  
 
La Universitat de València, com a institució 
compromesa amb la societat valenciana, no vol 
contribuir a incrementar l’exclusió social que les 
mesures adoptades poden implicar. 
 
3- La modificació de les condicions de treball del 
professorat, realitzada també mitjançant l’aprovació de 
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normes d’emergència, arriba precedida d’una 
campanya de desprestigi de les funcions docents, 
investigadores i de gestió. Aquesta mesura no 
incrementarà la qualitat de l’ensenyament, ben al 
contrari reduirà el nivell formatiu de l’estudiantat, 
dificultarà el desenvolupament de les tasques 
d’investigació i afectarà el clima laboral.  
 
L'augment de la dedicació docent tindrà com a efecte un 
empitjorament de les condicions laborals i la pèrdua de 
nombrosos llocs de treball. A més a més, per a la 
distribució d'aquesta dedicació no es tenen en compte la 
multiplicitat de tasques i de situacions concretes, la qual 
cosa pot generar entrebancs i desigualtats injustificades 
entre el personal docent i investigador. 
 
La Universitat de València fa una crida a la 
responsabilitat institucional de les administracions 
públiques que promogueren el creixement i l’expansió 
territorial del sistema públic universitari, i que ara 
imposen ajustos que comprometen la viabilitat futura 
del sistema en les seues dimensions i característiques 
actuals.  
 
La Universitat de València està compromesa amb la 
millora del sistema universitari i amb l’eficiència i 
l’eficàcia en les seues activitats docents, d’investigació, 
de transferència de coneixement i de generació i difusió 
cultural i de la ciència, així com dels seus processos de 
gestió interns. 
 
La Universitat no pot acceptar mesures que l’obligaran 
a deixar de prestar un servei públic i de qualitat 
essencial que garanteix el dret a l’accés a l’ensenyament 
superior i la generació del coneixement en benefici de la 
societat i de la resta dels nivells educatius. 
 
Per tot això, el Consell de Govern de la Universitat 
demana la retirada del decret i l’obertura del diàleg 
constructiu entre l’administració pública i els òrgans de 
representació de la comunitat universitària. Així mateix, 
fa una crida a la comunitat universitària, i també a la 
societat en general, a participar en la defensa i la millora 
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de l’ensenyament universitari públic com a vehicle al 
servei del progrés i de la cohesió social.” 

 
El rector indica que transmetrà l’acord pres a la CRUE, a la Conselleria i a 
la resta d’universitats públiques valencianes.  
 
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 11’30 
hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
 
Estebán Morcillo Sánchez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


