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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 21 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 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: 
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 
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Vicedegana Fac. Ciències 
Matemàtiques: Pilar Rueda 
Segado 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Degà Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degana Fac.  Economia: Vicent 
Soler i Marco 
 
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. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
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 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. Economia: Abel 
Baselgas Castells 
 
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 
 
Estudiant Fac. Geografia i 
Història: Domingo Carlos Salazar 
Garcia 
 
PAS EU Infermeria: Miquel Coll 
Huerta 
 
PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig 
 
PAS Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
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(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 
 
Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
 

Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
Absències justificades: 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María 
José Lorente Carchano 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 

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

 
Punt 1. Aprovació, si escau, de les actes de Consell de Govern de 26 
d’abril de 2012 i de 8 de maig de 2012. 
 
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.  
 
El president de la Junta de PDI presenta una modificació a l’acta del 26 
d’abril, que és acceptada.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 95/2012.  
“1. Aprovar l’acta del Consell de Govern de 26 d’abril 
de 2012 amb la modificació següent: 
. A la pàgina 7, darrer paràgraf: eliminar “i això és 
competència desleial”. 
2. Aprovar l’acta del Consell de Govern de 8 de maig de 
2012.” 
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Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector informa que el 26 d’abril va tenir lloc el ple del Consell Social i 
que el 3 de maig es va reunir, a Múrcia, la Junta Directiva i l’Assemblea 
General d’Emprendia. 
 
Igualment, la Junta General d’Accionistes d’Universia es va reunir el 
proppassat 4 de maig i també l’Assemblea General de la CRUE. 
 
Informa que el Parlament ha convalidat el Reial Decret Llei 14/2012. 
 
La CASUE, Comissió Acadèmica Sectorial de les Universitats Espanyoles, 
encarregada de coordinar les activitats acadèmiques d’aquestes es va 
reunir el 17 de maig. Hi va assistir la vicerectora d’Ordenació Acadèmica 
i Professorat, a qui cedeix la paraula perquè n’informe. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa que 
l’Assemblea General de la CASUE tenía l’encàrrec de redactar un 
document sobre el decret i la seua aplicació per al dia 23. Finalment el 
document va ser breu i centrat en la dedicació del professorat. També 
s’hi va parlar sobre la pujada de les taxes universitàries i hi hagué rebuig. 
 
Pel que fa a la dedicació docent, s’hi va fer referència al conjunt de 
l’activitat docent del professorat i a les mesures inadequades. També als 
aspectes incoherents i absurds del decret, ja que penalitza als 
catedràtics amb més treball. S’hi va fer referència al reconeixement de 
l’activitat investigadora, al desig que s’haguera tramitat com a projecte 
de llei per poder fer al·legacions i a la dificultat de l’aplicació del decret 
en un moment tan avançat del curs. També s’hi va manifestar una 
preocupació molt forta per l’escenari econòmic. 
 
El rector indica que la comissió d’experts es va reunir el dia 17 de maig 
per constituir-se i tornarà a reunir-se al juny. Anuncia que donarà la 
informació que tinga.  
 
Transmet les felicitacions següents: 
 
. Josep Montesinos Martínez, professor titular d’Història de l’Art de la 
Facultat de Geografia i Història, que és el nou director de la seu de la 
universitat a Gandia. Manifesta el seu agraïment a Joan del Alcázar per la 
tasca que ha desenvolupat al llarg d’aquests anys. 
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. José Bernabeu Alberola, catedràtic de Física Teòrica, que ha rebut en la 
modalitat de Física, la medalla de la Real Sociedad Española, atorgat per 
aquesta societat i la Fundació BBV. 
 
. Antonio Pellicer, catedràtic de la Facultat de Medicina i Odontologia, 
Departament de Pediatria, Obstetricia i Ginecologia, que ha estat 
honorat, juntament amb el científic de la Universitat Politècnica Avelino 
Coma, per la Reial Societat Econòmica d’Amics del País (RSEAPV). 
Aquest homenatge reconeix persones i entitats il·lustres que 
constribueixen al progrès de la societat valenciana. 
 
. El Parc Científic va acollir el proppassat dissabte una quarta edició 
d’Expociència, una de les iniciatives més atractives que es desenvolupen 
en aquest Parc, que dóna a conéixer a la societat valenciana la part 
lúdica de la ciència. Felicita al personal docent i d’administració que hi 
han col·laborat. 
 
. El 16 de maig es va presentar a la Facultat de Dret la Càtedra Foral 
amb una conferència sobre els furs dels valencians. 
 
. El 8 de maig va tenir lloc la I Jornada de la Càtedra Telefònica amb 
molta assistència d’alumnes i d’empreses i va tenir un gran èxit. 
 
Convenis signats: 
 
. Amb la Fundació Universidad-Empresa de València, dins del programa 
de cooperació educativa, diversos convenis amb diferents entitats.  
 
Punt 3. Elecció de membres del Consell de Govern per al Consell Social.  
 
La seretària general presenta l’assumpte i proposa la renovació dels tres 
representants, membres del Consell de Govern, per al Consell Social.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmet a votació secreta la proposta, amb el resultat següent:  
PDI: Elena Grau Almero: 47 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. 
PAS: M.Luisa Manzano Hernández: 43 vots a favor, cap en contra i 5 
absenciones. 
Estudiant: Roberto Ramírez: 44 vots a favor, 2 en contra i 2 
abstencions. 
 
Per tant, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 96/2012. “Elegir els membres del Consell de 
Govern que tot seguit s’esmenten, com a representants 
d’aquest òrgan en el Consell Social: 
 
. Elena Grau Almero, PDI. 
. Mª Luisa Manzano Hernández. PAS. 
. Rubén Ramírez Serrano. Estudiant.” 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de convocatòria de concurs d’accés. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acdèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Presenta 53 places, de les quals 24 són a TU i 29 a CU. 
Assenyala l’esforç que ha fet l’equip de direcció perquè tots els 
professors que posseïsquen els requisits puguen promocionar a les 
corresponents categories. Demana disculpes per la forma de treballar, a 
causa de la urgència de temps i agraeix la bona disposició del personal 
del Servei de Recursos Humans PDI i de centres i departaments. Afegeix 
que la plaça 5913 és conseqüència del punt 8 de l’ordre del dia i 
s’informarà favorablement si s’aprova aquest. Indica que tan sols dues 
places no són paritàries, però ho han justificat degudament. 
 
El rector  també posa de manifest el seu agraïment al Servei de Recursos 
Humans PDI, a la Comissió de Professorat i a la Junta Consultiva. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (48 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 97/2012. “Aprovar els perfils i informar 
favorablement sobre els tribunals per a convocar les 
places de professorat funcionari que s’adjunten com a 
annex.” Annex I. 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de places de contractat doctor i de 
col·laborador. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acdèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Presenta 46 places de contractat doctor i dues de 
col·laborador. Recorda que els que posseïsquen els requisits, 
promocionaran com sempre. 
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S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (48 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 98/2012. “Aprovar els perfils i informar 
favorablement sobre els tribunals per a convocar les 
places de contractat doctor i de col·laborador que 
s’adjunten com a annex.” Annex II. 

 
Punt 6. Informe sobre el Pla d’Ordenació Docent del curs acadèmic 
2011/2012. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que la Comissió de Professorat n’ha emès informe 
favorable i que les anomalies detectades són quasi totes referides a la 
dedicació del professorat associat, superior a 60 hores i a la major 
càrrega docent del professor associat a temps parcial. 
 
Fa referència a les àrees de coneixement que no tenen docència 
assignada o molt poca. Opina que s’ha de treballar perquè aquestes 
àrees i els seus professors es puguen sentir realitzats i estudiar el tema 
amb profunditat per trobar l’equilibri en els propers consells de govern. 
 
Proposa que la revisió del POD es faça abans, per exemple al novembre, i 
així no esperar a aquest moment i fer-hi les correccions necessàries per 
eliminar els desequilibris. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Oto Luque pregunta si la pràctica és correcta i si se seguirà aplicant i  
també si s’ha fet una previsió de les càrregues de treball previstes. 
 
El president de la Junta de PDI opina que cal millorar el procés de treball. 
Tenir informació és bo, però en la Comissió de Professorat n’hi ha hagut 
fins i tot massa. Al final la pregunta sempre és la mateixa: ¿què passa 
amb els incompliments del POD?. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat està d’acord amb el 
president de la Junta de PDI en el sentit que s’hi ha de fer alguna cosa i, 
per això, proposa fer-ne la revisió abans. Ara podem veure els 
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desequilibris un a un i consensuar les places per incidències d’inici de 
curs. Pel que fa a l’excessiva informació, entra dins de la política de 
transparència que volem i opina que és bo. És partidària que el POD 
s’informe favorablement amb totes les precaucions que calguen, ja que 
en cas contrari, no es podria certificar la docència del professorat. 
 
Contesta a Oto Luque que no li agraden les compensacions d’unes àrees 
amb altres i li preocupa que no puga carregar als contractats a tp, 
perquè ja tenen la seua dedicació. Anuncia que hi haurà reunions a partir 
del dia 25 i que també està pendent la reunió de la CASUE i del Consell 
d’Universitats, desprès es treballarà per veure com s’aplica el decret. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (47 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 99/2012. “ Aprovar el Pla d’Ordenació Docente 
dels departaments de la Universitat de València, 
corresponent al curs acadèmic 2011/2012 i fer seua la 
proposta d’informe de la Subcomissió Permanent que 
s’adjunta com a annex.” Annex III. 

 
Punt 7. Resolució, si escau, del recurs de reposició contra acord del 
Consell de Govern 75/2012, de 27 de març, sobre promoció del 
professorat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acdèmica i Professorat presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Aquest professor va recòrrer l’acord del consell de govern 
perquè al·legava que posseia els requisits establerts i es va denegar la 
seua sol·licitud perquè no complia el requísit dels cinc anys de serveis 
prestats, però no teniem constància dels serveis que havia prestat en 
altres universitats. Per tant, aquests serveis cal afegir-los i, aleshores, 
compleix els requisits d’antiguetat. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 100/2012. “Estimar el recurs de reposició 
interposat pel professor Rafael Bernardo Boix 
Doménech contra acord del Consell de Govern 75/2012, 
de 27 de març  sobre promoció del professorat 
universitari, d’acord amb la resolució que s’adjunta com 
a annex.” Annex IV. 
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Punt 8. Aprovació, si escau, de sol·licituds d’estabilització del 
professora associat a temps parcial.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte 
i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que no es tracta d’ampliació de plantilla, sinó que s’ha 
utilitzat la vacant que hi havia de l’any passat. Segons el balanç docent i 
el dèficit, la plaça de professor associat vacant li correspondria al 
departament de Química Analítica. S’ha demanat al departament el perfil 
i el tribunal per tal d’accelerar el procès. 
 
Per a l’estabilització a càrrec del programa Ramon i Cajal, hi ha 3 places 
dels departaments de Genètica, Química Analítica i Anàlisi Econòmica. 
Les dues darrers seran a càrrec de la Fundació General, ja que hi ha 
superàvit. El departament de Genètica té dèficit i per això s’ha informat 
favorablement sobre l’estabilització, però queda pendent de l’informe de 
la Comissió d’Investigació. 
 
De les dues places que resten, proposa assignar-les als departaments 
que havien demanat estabiització de professor associat: una per a l’àrea 
de coneixement de Comunicació Audiovisual i altra per a Medicina, de les 
quals comunica el seu tribunal i demana que es publiquen juntament amb 
les places 1365 i 6233, la qual cosa s’aprova per assentiment. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es a mà alçada i per 
unanimitat (44 vots a favor), es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 101/2012. “Informar favorablement la 
contractació de dos investigadors dins del programa 
especial d’estabilització d’investigadors reincorporats 
“Ramon i Cajal” per part de la Fundació General.” 

  
ACGUV 102/2012. “Aprovar la dotació de dues places 
per a l’estabilització de professors associats a temps 
parcial a les àrees de coneixement de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat  i de Medicina, que s’adjunten 
com a annex.” Annex V. 

 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat afegeix que hi ha 
una sol·licitud de comissió de serveis del professor Felipe Palau per a la 
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació i demana que es vote.  
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Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 103/2012. “Informar favorablement la 
sol·licitud de comissió de serveis del professor Felipe 
Palau Ramírez, adscrit al Departament de Dret 
Mercantil Manuel Broseta Pont per a prestar els seus 
serveis a la Conselleria d’Educació, Formació i 
Ocupació com a subdirector general d’Universitat, 
Estudis Superiors i Ciència, des de l’1 de juny de 2012 
fins al 30 de novembre de 2012.” 

 
Punt 9. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte de llicència 
de resultats. 
 
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 104/2012.  
“1. Declarar, en compliment de l'Article 55.1 de la Llei 
2/2011 de 4 de març, d'Economia Sostenible, que el dret 
del resultat amb títol "Anticuerpos monoclonales y 
trazadores enzimáticos útiles para el desarrollo de kits 
analíticos rápidos para la determinación de 
azoxitrobina, piraclostrobina, imidacloprid y 
forclorfenuron" i del que és cotitular la Universitat de 
València en un 50%, no és necessari per a la defensa o 
millor protecció de l’interès públic. 
 
2. Aprovar la llicència dels drets que la Universitat de 
València ostenta sobre el resultat esmentat en el punt 
anterior, del qual són cotitulars la Universitat de 
València en un 50% i el CSIC en un 50%.” 

 
Punt 10. Informe sobre proposta de comissió d’elaboració de pla 
d’estudis del títol oficial de màster.  
 
Aquest punt se retira.  
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Punt 11 Aprovació, si escau, del Protocol de modificacions de plans 
d’estudi. 
 
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 protocol s’ha elaborat conjuntament amb el 
Vicerectorat de Postgrau, ja que és comú a les titulacions de grau, 
màster i doctorat. La nova estructura de les titulacions oficials es 
caracteritza pel seu caràcter flexible i la possibilitat d’ajustar i modificar 
els plans d’estudi. 
 
La vicerectora de Postgrau explica les novetats de la proposta, pel que 
fa al postgrau. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Dolores Forés fa referència al segon punt del document segons el qual la 
proposta de modificació del títol de grau l’ha de presentar el centre 
mitjancant acord de Junta de Centre i l’informe previ de la CAT. Planteja 
els seus dubtes respecte dels centres que tenen les memòries Verifica 
aprovades. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació pregunta si 
tots els màsters han d’actualitzar les dades en l’aplicació de l’ANECA, 
encara que no s’hagen modificat. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que les mencions 
s’han de posar en l’aplicació, encara que esten en el Verifica. Li respon a 
Dolores Forés que cal que es pronuncie la junta de centre. Finalment, 
anuncia que a curt termini totes les titulacions hauran de posar-se a 
l’aplicació. 
 
La vicerectora de Postgrau contesta al degà de la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació que és necessari que totes les titulacions es 
registren en l’aplicació del Ministeri, ja que dóna seguretat a l’hora 
d’obtenir el títol. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (43 vots a favor), es pren l’acord següent: 
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ACGUV 105/2012. “Aprovar el Protocol de 
modificacions de plans d’estudi, que s’adjunta com a 
annex.”  Annex VI. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, de l’oferta de lliure elecció específica per al 
curs 2012/2013. 
 
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 la Fundació Lluís Alcanyís com a òrgan per impartir 
crèdits de lliure elecció.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 106/2012. “Aprovar l’oferta de lliure elecció 
específica per al curs 2012/2013, que s’adjunta com a 
annex.” Annex VII. 

 
Punt 13. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
La vicerectora de Postgrau i el vicerector de Participació i Projecció 
Territorial presenten un conveni cada un i fan 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. 
 

ACGUV 107/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Federación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos, la Universitat de 
València, Estudi General, i Florida Universitària, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 

 
ACGUV 108/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Titagües i 
la Universitat de València, Estudi General, el text del qul 
s’adjunta com a annex.”Annex IX. 

 
Punt 14. Debat sobre proposta presentada per membres del consell de 
govern.  
 
El rector cedeix la paraula Robert Fernández perquè presente la 
proposta. 
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Robert Fernández indica que des del Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA) 
han volgut trencar les polítiques neolliberals. Llegeix un escrit i demana 
explicació sobre el fet de no sotmetre la proposta a votació, encara que 
no siga competència del Consell de Govern.  
 
El rector li demana que ens lliure l’escrit que serà inclòs com a annex a 
l’acta. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Pablo Gallén, com a representant de Acontracorrent, intervé en el mateix 
sentit. Proposa que s’aplique el percentatge mínim per a la pujada de 
taxes. Aquesta sería una proposta intermèdia que es podria votar. Opina 
que si no es planteja avui, més endavant hauran més mesures. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació està 
totalment d’acord amb la intervenció anterior. Hauriem de veure 
propostes concretes, ja que el decret ja és aplicable i demanar-li al 
govern autonòmic la pujada mínima de taxes i una política de beques que 
garantisca l’accés en les condicions actuals, que sería el 15%. 
En els màsters, hauria que afegir màsters que habiliten per a professions 
regulades. 
 
Si la Generalitat no accepta aquestes propostes, la Universitat s’hauria 
de comprometre amb recursos propis perquè els alumnes puguen accedir 
als estudis. Proposa mesures complementàries per a les beques, com 
ara: 

- Increment de la partida de beques mitjançant: negociar interessos 
per ajornament de matrícula, reemborsament de part dels 
beneficis del Centre d’Idiomes i recerca de patrocini extern. 

- Creació d’un fons social de la Universitat amb aportacions 
voluntàries d’estudiants, i de personal de la universitat; 
organització d’actes solidaris i reemborsament voluntari de part de 
les beques. 
 

Si el Consell Social considera que no és viable, buscar altres alternatives. 
Lliura la seua intervenció íntegra per escrit, que s’adjunta com a annex X 
a aquesta acta. 
 
José Landete sent que aquestes mesures s’hagen presentat per a les 
beques i no per a les places amortitzades. Comparteix la preocupació 
dels estudiants, però opina que les lleis són competència dels tribunals. 
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Hem de comportar-nos com l’administració pública que som. Indica que 
no pot donar suport a un document on s’insta a un comportament 
antijurídic. 
 
Gabriel Salinas indica que la postura oficial de la Universitat és la que es 
va acordar en l’anterior consell de govern. Demana el suport institucional 
a la vaga i demana als professors que respecten el dret dels estudiants a 
fer la vaga. Anuncia que la lluita continuarà i que s’hauria de donar el 
màxim suport a totes les reivindicacions.  
 
Roberto Ramírez indica que les regles del joc han canviat i no ho han fet 
ells. Opina que les seues propostes són totalment legítimes i també les 
protestas. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que encara no hi ha 
comunicació oficial sobre els percentatges de la pujada, però sembla  
que per a les terceres i quartes matricules el percentatge aplicable serà 
el màxim. El que es pot fer és defensar la nostra postura i facilita les 
dades que tenim sobre les beques del Ministeri, de la Generalitat i de la 
Universitat. Respecte de la negociació dels interessos per ajornament de 
matrícula, s’està fent. La resta de propostes es poden estudiar. 
 
El delegat d’Estudiants, pel que fa a les beques de la Universitat, informa 
que continuen amb les límits de l’any passat. Ja hi ha hagut reunions per 
veure la política de la universitat i negociar la pujada. 
 
El gerent indica que li preocupa el tema de les beques, i que l’impacte 
sobre les beques encara no se sap. El límit acadèmic de la Universitat és 
més baix que el de la Generalitat. D’altra banda les subvencions de la 
Generalitat poden ser de 25 milions menys aproximadament i això també 
afectarà a la nostra tresoreria. Comparteix les propostes presentades i 
opina que financerament podrien ser possibles. 
 
S’obre un segon torn d’intervecions. 
 
Gonzalo Montiel proposa fer una convocatòria aamb els recursos de la 
Universitat. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació agraeix els 
aclariments. Opina que les mesures de la Generalitat són un error, ja que 
afavoreix l’abandó dels estudis i, per tant, no creixeran els ingressos de 
les universitats. 
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El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que té clar els objectius 
que cal aconseguir, però no té clar que aquest siga l’òrgan escaient. El 
que es pot expressar és la voluntat per pal·liar els efectes negatius. 
Opina que encara és el moment d’estar en contra de la norma, però 
sense un marc general no es pot posar totalment en contra de la 
congelació.  
 
El president de la Junta de PDI opina que encara estem en la fase de 
negociació davant la Conselleria i el Ministeri. 
 
El degà de la Facultat d’Economia està d’acord amb les intervencions 
anteriors. Li agradaria que es mantinguera la força i la unanimitat. La 
decisió encara hi és en la Generalitat. Proposa que el rector juntament 
amb les altres universitats, defensen davant la Conselleria la lectura de 
mínims. Opina també que ens trobem en fase de negociació i cal 
mantenir la unió.  
 
El rector, pel que fa a la insubmissió, recorda l’article 103 de la 
Constitució, així com el 404, 411 i 506 del Codi Penal. Opina que la 
comunitat universitària ha d’expressar el seu rebuig i malestar i, 
naturalment, fer l’esforç necessari, però la competència d’aprovació de 
les taxes és de la Generalitat. 
 
Rubén Ramírez demana, ateses les intervencions anteriors, que no es 
vote perquè no té sentit, encara que no ho comparteix.  
 
El rector anuncia que reiterarà la retirada del decret i, si no s’accepta, 
demanarà l’aplicació dels percentatges mínims per a la pujada de les 
taxes. 
 
És clar que reconeix el dret de vaga, però també el del treball. Finalment, 
demana als estudiants, al delegat d’Estudiants, al degà de la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació, al degà de la Facultat de Ciències 
Socials, al gerent i a tot el que desitge adherir-s’hi, la formació d’una 
comissió per redactar un escrit.  
 
Punt 15. Informe sobre la modificació del reglament d’execució 
pressupostària. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General i a la modificació dels preus públics a 
la baixa. Anuncia que es penjarà al web. 
 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 21 DE MAIG DE 2012 
 

-16- 

S’obre un torn d’intervencions.  
 
Gabriel Salinas indica que, Campus Jove entén que hi ha una gran crisi, 
però la situació encara és pitjor per als estudiants i no entenen els 
criteris emprats, ja que al Col·legi Major Rector Peset es redueixen els 
preus per als professors, però puja el preu mensual per als estudiants i 
també les taxes del Servei d’Educació Física. 
 
El gerent aclareix que el criteri seguit ha estat el del cost i que no hi ha 
interés recaptatori. Si hi ha alguna qüestió concreta, es pot estudiar. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 34 
vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 109/2012. “Informar favorablement sobre la 
modificació del reglament d’execució pressupostària, 
corresponent al 2012, d’acord amb la documentació que 
s’adjunta com a annex.” Annex XI. 

 
Punt 16. Modificacions pressupostàries.  
 
No hi ha cap proposta.  
 
Punt 17. Torn obert de paraules. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials pregunta al gerent si la 
Generalitat ha fet alguna estimació sobre despeses de personal. S’ha 
convocat als degans i directors de centres per tractar el contingut del 
decret i el seu impacte en la plantilla de personal. Pregunta on s’adrecen 
els acords que es prenguen. 
 
Pablo Gallén demana a degans i directors el seu compromís per informar  
de la vaga i animar a fer-la. 
 
El president de la Junta de PDI demana que es faça explícit el dret de 
vaga i que, per tant, no hi haja exàmens. 
 
José Rafael Magdalena comunica l’acord pres pel Departament 
d’Enginyeria Electrònica d’adhesió al manifest contra el decret 14/2012. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació pregunta si hi 
ha prevista alguna reunió amb la Conselleria. 
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El gerent indica que falta molta informació i hi ha incertesa. Sols tenim la 
informació del decret i està publicat al web. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat anuncia reunions 
informatives. Les mesures que hi haja es portaran a Consell de Govern i 
també es reunirà amb els departaments més complexos. El nostre 
escenari és que l’OCA ha augmentat progressivament i per incidències de 
començament de curs hi ha 4000 hores. Aquestes situacions 
conjunturals sempre s’han cobert i atès per fer front a la implantació 
dels nous graus i l’extinció de les anteriors titulacions. Hem d’estar 
orgullosos de treballar en aquesta línia. Pel que fa a la vaga, s’ha fet un 
recordatori a tots els centres perquè no tinguen activitats obligatòries. 
Finalment, recorda que les places no s’han amortitzat, s’han distribuït. 
 
El rector indica que el dret fonamental a la vaga està garantit. Els rectors 
han preparat una reunió amb Conselleria i el proper dijous està convocat 
el Claustre universitari. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
15’50 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 
 
 
  
 
 


