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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 8 de juny 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: 
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 
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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. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac. Química: Maria Teresa 
Picher Uribes. 
 
PDI Fac. Economia: Vicenta 
Dolores Forés Conchell 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
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 
 
Estudiant Fac. Economia: Robert 
Fernández Mayor 
 
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 
 
Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
 
Director ETS Enginyeria: Vicente 
Cerverón Lleó 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
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President Junta PAS: M.Luisa 
Manzano Hernández. 
 
President Comité d’Empresa: 
Ricardo Campos Fernández 
 
Absències justificades: 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac.Farmàcia: Luis Torres 
Asensi 

 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 
Estudiant Fac. Dret: Gabriel 
Salinas Lim 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Ramírez Serrano 
 
Estudiant Fac. Filologia, 
Traducció i Comunicació: Pablo 
Gallén Ortega 

 
 

-------------- 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 21 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.  
 
La secretària general presenta una modificació a la pàgina 15 per tal 
d’afegir al degà de la Facultat de ciències Socials en la comissió de 
beques, que és acceptada.  
 
Oto Luque indica que al punt 6 el que es va votar va ser l’informe de la 
Junta de PDI, però al departament han rebut l’informe de la Comissió de 
Professorat.  
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat li respon que ho 
comprovarà  amb el Servei de Recursos Humans PDI. 
  
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 110/2012. “Aprovar l’acta del Consell de 
Govern de 21 de maig de 2012 amb la modificació 
següent: 
. A la pàg. 15, en el darrer paràgraf del pun 14 de 
l’ordre del dia, substituir al degà de la Facultat 
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d’Economia, pel degà de  la Facultat de Ciències 
Socials.” 
 

Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs de 
Josep Lluís Bausset, premi Vicent Ventura de la Universitat de València i 
fundador juntament amb Vicent Ventura, del PS del País Valencià, que ha 
estat un gran lluitador per la defensa de la nostra cultura i llengua i 
també d’Antonio Llácer un dels fundadors del Bloc d’Estudiants 
Agermanants. 
 
Indica que el 23 de maig va tenir lloc l’Assemblea General de la CRUE. 
S’hi va prendre la decissió de no acudir a l’encontre programat, dins del 
Consell d’Universitats, amb el Ministre d’Educació, Cultura i Esport, Sr. 
Wert, per considerar l’actitud del Ministeri poc dialogant. 
 
L’1 de juny es va reunir el Consell d’Universitats al que va assistir la 
vicerectora d’Estudis i Política Lingüística. Li cedeix la paraula perquè 
informe.  
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que el tema més 
interessant va ser l’informe desfavorable sobre el reial decret pel que 
s’estableixen els llindars econòmics i els requisits acadèmics per accedir 
a una beca del Ministeri d’Educació.  
 
Per accedir a una beca de primer curs cal tenir una nota de 5’5 . S’hi va 
argumentar que han estimat que el 45% dels estudiants que arriben a la 
universitat amb una nota compresa entre 5 i 5’5 abandonen els estudis. 
Per mantenir la beca caldrà superar el 65% dels crèdits per a les 
titulacions tècniques, el 80% per a les titulacions de ciències i el 90% 
per a socials i humanitats. Per a la beca salari cal tenir un 6 en primer 
curs i superar el 85% per a les titulacions tècniques i el 100% per a la 
resta. En els màsters també puja la nota. 
 
El rector afegeix que el ministre no es va excusar formalment. El reial 
decret és un instrument i són les comunitats autònomes les que han 
d’aplicar-lo i prendre decisions. Hi va quedar clar l’esperit dels rectors de 
les universitats públiques en contra del decret, per les formes i pel 
contingut. També va quedar clar que una vegada convalidat el decret, no 
hi ha altra possibilitat que la seua aplicació. La qüestió és com, ja que hi 
ha una falta d’entendiment clara.  
 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 8 DE JUNY DE 2012 
 

-5- 

La preocupació social està centrada en la pujada de les taxes 
universitàries i no en la dedicació del professorat. La Conferència de 
Rectors va rebutjar la pujada de les taxes i està treballant en la 
possibilitat de nomenar una comissió d’experts. 
 
Indica que és molt díficil calcular el cost real dels estudis universitaris, ja 
que varia en funció de molts factors (nombre d’alumnes, investigació….) 
i hi ha diferències entre comunitats autònomes que són significatives. Se 
sap que Galicia mantindrà el 15% i la Comunidad de Madrid encara no ho 
sap. En síntesi, cal fer un esforç públic, però ni el nostre sistema és el 
més barat d’Europa ni el sistema de beques és el millor. No s’ha fet un 
simulacre del rendiment acadèmic i fins a l’any que ve no sabrem si s’ha 
reduït el nombre d’estudiants i tot això comportarà una obligació moral 
de fer un esforç econòmic. Una vegada més la improvisació i la falta 
d’estudis tècnics ha dut a un RD que genera incertesa i preocupació.  
 
Per als rectors catalans la pujada de les taxes és l’única possibilitat de 
mantenir l’escenari acadèmic de la Universitat. 
 
El que es pot fer es afavorir una política de beques i revisar les 
matisacions i especificitats de cada universitat, ja que no és el mateix 
una universitat antiga i gran com la nostra, que una petita i moderna. Ni 
tampoc és comparable amb les universitats politècniques. 
 
En resum, cal aplicar el decret amb totes les negociacions i matisacions 
necessàries. La presidenta de la CRUE va proposar una comissió mixta 
per treballar sobre l’aplicació del decret, però el ministre opinava que 
seria millor un grup de treball que és més àgil, ja que cal treballar 
depresa. 
 
A continuació el rector transmet les felicitacions següents: 
 
. Rafael Sanjuan, de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia 
Evolutiva, que ha estat guardonat amb el Premi Idea, que atorga la 
Fundación Ciutat de les Artes i les Ciències, en la categoria de Ciències 
de la Vida, pel treballa “La evolución en Acción Virus, Mutación y 
Biomedicina”.  
 
. Els professors Francisco González Castilla i Maria José Vañó Vañó, del 
Departament de Dret Mercantil de la Facultat de Dret, que han estat 
nomenats pel Conseller d’Economia, Indústria i Comerç, president i vocal 
respectivament, de la Comissió de Defensa de la Competència.  
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. El professor Justo Serna, del Departament d’Història Contemporània de 
la Facultat de Geografia i Història, que ha estat guardonat amb el Premi 
Manuel Alvar d’Estudis Humanístics. 
 
. La Fundació Antonia Mir, que té la finalitat de promocionar l’art i la 
cultura i ha donat a la Universitat de València un quadre que recrea el 
paisatge del poble de Santorini (Italia). L’acte de donació va tenir lloc 
amb la presència de la pintora el proppassat 29 de maig.  
 
. L’alumna del màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local 
de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, Carolina Ortiz 
Landaeta, que ha estat guanyadora amb el treball “Sistema Intersectorial 
de Protecció Social a Xile: El cas de la implementació del programa 
Puente en la Comuna de Talcahuano – Xile”, atorgat per IIDL 
 
. El Servei d’Anàlisi i Planificació ha elaborat l’informe de Gestió 2011, 
presentat al Claustre del dia 24. 
 
Finalment, informa que els professorat associat ha desconvocat la vaga. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia valora tot el que està fent la CRUE, 
que posa en relleu les diferències de visió sobre la universitat respecte 
del Miniseri. Opina que, pel que fa a les beques, que sembla que es tracta 
de motivar l’esforç i buscar l’eficàcia econòmica i es fa el contrari. Si es 
pretén premiar l’esforç, el més pertinent seria fer una normativa de 
permanència escaient.  
 
Robert Fernández proposa que la Universitat faça un estudi sobre 
l’impacte de l’augment dels requísits dels becaris. 
 
El rector indica que en la sessió anterior del Consell de Govern es va 
parlar de formar una comissió de beques i, tal vegada, aquesta comissió 
puga començar per fer un estudi sobre els darrers anys. Afegeix que s’hi 
poden incorporar totes les persones que ho desitgen i altres experts. 
 
Mª Luisa Manzano recomana la lectura de l’informe de la Universitat de 
Barcelona sobre les taxes, ja que és una perspectiva més realista sobre 
les taxes universitàries. 
 
El rector indica que es traslladarà des de la Secretaria General.  
 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 8 DE JUNY DE 2012 
 

-7- 

El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques pregunta si es va parlar 
d’una redacció millorada del decret. 
 
El rector indica que no hi ha un compromís de modificar el text, encara 
que s’hi va parlar d’aspectes com la flexibilització del sexenni juntament 
a altres activitats universitàries relacionades amb la transferència. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials proposa que es trasllade 
l’opinió de la CRUE i les propostes concretes a tota la comunitat 
universitària. 
 
El rector indica que es pot fer un comunicat que diga que l’informe dels 
rectors sobre la subida de les taxes, va ser desfavorable. 
 
Punt 3. Aprovació, si escau, de perfil i informe sobre el tribunal d’una 
plaça de TU del Departament de Genètica. 
 
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 aquesta plaça va quedar ajornada en el Consell de 
Govern anterior per faltar l’informe de la Comissió d’Investigació. Aquest 
tràmit s’ha fet i compleix la paritat. 
 
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 (24 vots) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 111/2012. “Aprovar el perfil i informar 
favorablement sobre el tribunal de la plaça de TU del 
Departament de Genètica, que s’adjunta com a annex.” 
Annex I. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de la modificació de l’apartat III dels Criteris 
de reducció de la docència, del document de Criteris per atendre les 
situacions conjunturals de plantilla del curs acadèmic 2012/2013. 
 
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 i a la que s’ha lliurat als membres del consell en aquesta sessió. 
Informa que hi ha hagut diferents reunions amb directors i directores de 
departaments per Campus i amb degans i deganes i li han transmet la 
seua actitud col·laboradora i responsable per aplicar el decret de la 
millor manera possible, tenint en compte l’escenari econòmic i legal que 
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tenim. Indica que l’acord de Mesa Negociadora modifica l’informe de la 
Comissió de Professorat. 
 
Agraeix al Servei de Recursos Humans PDI la seua col·laboració. Indica 
que totes les incidències d’inici de curs han estat ateses, però això ha 
generat un cost. S’han disminuit funcionaris per les jubilacions 
incentivades i s’han augmentat els contractes indefinits d’associats, 
associats de ciències de la salut i altres. Tenim la responsabilitat de no 
crear noves necessitats. 
 
Finalment explica l’escenari de les 300 hores, informat favorablement 
per la Comissió de Professorat i el de les 290 hores. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que l’acord de Mesa Negociadora és 
moderadament satisfactori. Haguera preferit que l’impacte fóra menor, 
però el resultat final és prou satisfactori. Cal adoptar les mesures 
necessàries per poder assumir les obligacions docents i les dedicacions 
que permetan reabsorvir el màxim de personal i en això haurem de 
continuar treballant.  L’efecte contrari és reobrir temes que quedaven 
pendents. S’hauria de parlar del tema pressupostari. Pel que fa a la vaga, 
es desconvocarà si l’acord final és favorable. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació està d’acord 
amb les mesures preses en Mesa Negociadora. Pregunta què ha canviat 
de dilluns a dimarts perquè ara es puga fer el que abans no es podia. 
Prega que quan en Mesa Negociadora s’aproven cosas diferents del que 
s’aprova en Comissió de Professorat, s’informe abans als membres de la 
Comissió de Professorat. 
 
Magdalena López indica que tenim un procés intern de negociació i 
sembla que tots estem baix sospita i això afecta al clima laboral i genera 
malestar. Encara que està contenta amb l’acord de Mesa Negociadora, 
no hi ha que oblidar el tema.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials pel que fa a la reducció de 
docència per coordinació de titulacions, planteja una esmena. Demana 
que s’aplique als coordinadors erasmus de titulacions. Opina que al llarg 
del procès de negociació, es trenca amb determinats principis que 
semblaven sentats en aquesta Universitat. La filosofia del decret sembla 
que ha trencat les nostres tradicions i mai hem de deixar que ens 
impregne. Hi ha investigacions que no es tenen en compte ni tampoc la 
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transferència de resultats. Encara que s’aproven aquestes mesures, no 
hem de rebaixar el grau d’oposició al reial decret llei. 
 
Manuela Poveda reconeix, en primer lloc, el gran esforç realitzat per part 
de Professorat, RRHH(PDI) i sindicats per tal d’arribar a un acord. 
Tanmateix, assenyala la incoherència existent entre la unanimitat en el 
rebuig envers el RDL, que va tenir lloc a l’anterior Consell de Govern i 
l’aprovació també per unanimitat en el següent d’uns criteris 
d’assignació de càrrega docent que respon –amb lleugeres modificacions-
a la lògica implícita a l’esmentat RDL. Per tot això, s’abstindrà en la 
votació. 
 
Denuncia que s’està creant un sistema de castes entre els professors: 
aquells que podran seguir assolint sexennis, d’una banda i els que ho 
tindran més díficil encara per aconseguir-ne un, de l’altra. Que els 
sexennis ja estaven reconeguts en els complements retributius i en les 
acreditacions per a la promoció. Que la docència sembla emprar-se amb 
caràcter punitiu i que no hauriem d’oblidar la importància que té per tal 
d’arribar a acomplir els objectius de la universitat pública (Preàmbul i 
art.4 dels Estatuts de la UV) de formar, a més a més  de professionals, 
ciutadans crítics. 
 
El degà de la Facultat de Magisteri agraeix a degans i deganes el treball 
que s’ha fet. La proposta és molt més raonable i redueix l’impacte sobre 
el professorat de magisteri, on hi ha un alt percentatge de professorat 
associat. Demana un poc de solidaritat i que es tinga en compte a tot el 
col·lectiu. 
 
La degana de la Facultat de Dret agraeix el treball de la Comissió. Posa 
en relleu el personal de la Facultat que exerceix càrrecs de gestió, en 
perjudici de la investigació, ara ix perjudicat. Aquest és un problema més 
dels que hi ha. Demana l’equip de direcció que continue treballant per 
millorar la proposta. 
 
Javier Martínez Plume demana que es tinga en compte a les persones 
que participen en projectes d’investigació a l’hora de les reduccions. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que del dilluns 
al dimarts no hi ha hagut cap canvi. Opina que l’acord de Mesa 
Negociadora és una temeritat respecte del pressupost. Pel que fa al POD 
i la distribució de la docència, l’any passat ja es va fer la recomanació de 
renovar els contractes del professorat associat. Hem intentat afavorir els 
col·lectius més afectats pel decret i disminuir els desequilibris. Opina 
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que aquestes mesures no han d’impedir el treball en àrees afins. 
Respecte a la reducció per coordinació de titulacions, opina que no 
s’hauria de modificar, però com a molt podria ser un crèdit i, en tot cas, 
revisar-ho per al proper any. 
 
Demana que s’aproven aquests criteris amb aquestes modificacions i 
anuncia que es comunicarà als departaments el nombre d’associats que 
els corresponen. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 32 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent: 

 
ACGUV 112/2012.  
 
“1.Modificar el document de Criteris per atendre les 
situacions conjunturals de plantilla del curs acadèmic 
2012/2013, (ACGUV 49/2012, de 28 de febrer), en sel seu 
apartat II, punt 2.2 per tal de canviar “cinc crèdits” per 
“50 hores”, y modificar l’apartat III: Criteris de 
reducció de la docència, en el sentit del text que 
s’adjunta com a annex.” 
 
2. Aprovar els Criteris per a l’aplicació del reial decret 
llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de 
racionalització de la despesa pública en l’àmbit 
educatiu.  Mesures complementàries, prèviament 
aprovat per la Mesa Negociadora, que s’adjunta com a 
annex.” Annex II. 

 
El rector agraeix a tota la Universitat i especialment, la vicerectora 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat pel seu compromís i col·laboració; 
el Servei de Recursos Humans PDI i el personal amb responsabilitat 
acadèmica, pel seu treball. També la Comissió de Professorat i la Mesa 
Negociadora. 
 
Punt 5. Aprovació, si escau, dels Criteris generals per a la pròrroga de 
contractes de professorat associat. 
 
Aquest tema es retira i queda pendent de l’informe de Mesa 
Negociadora. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat anuncia que tornarà 
a una propera sessió del Consell de Govern. 
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Punt 6. Correcció d’errades de l’annex de la convocatòria de places de 
professorat contractat doctor i col·laborador, aprovada pel Consell de 
Govern de data 21 de maig de 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.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 113/2012. “Aprovar la correcció d’errades de 
l’annex de la convocatòria de places de professorat 
contractat doctor i col·laborador, aprovada pel Consell 
de Govern de 21 de maig de 2012, d’acord amb la 
resolució que s’adjunta com a annex.” Annex III. 

 
Punt 7. Torn obert de paraules. 
 
Dolores Forés pregunta si es poden fer aportacions al Document 
Docentia. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques demana que es lliure 
prompte l’acord que s’ha pres en el punt 4 de l’ordre del dia. 
 
La degana de la Facultat de Psicologia planteja l’assumpte de la reducció 
per tesis doctorals i les Escoles Doctorals. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació pregunta si 
els calendaris de gestió es modificaran o no.  
 
Jesús Estruch felicita el Servei de Recursos Humans PDI pel treball que ha 
fet, perquè gràcies a la seua competència s’han pogut adoptar les 
decisions que s’han pres. Pregunta si hi ha previsió de lliurar als 
departaments la relació de professors amb la càrrera docent. 
 
El degà de la Facultat d’Economia indica que la Facultat discrepa del 
document Docentia. 
 
La degana de la Facultat de Física pregunta si s’ha tingut en compte que 
hi ha departaments que han perdut associats i que de segur, tornaran a 
necessitar-ne. 
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El degà de la Facultat de Ciències Socials indica, respecte del document 
Docentia, que està obert el procès i es poden plantejar suggeriments i 
fer aportacions. Pel que fa als calendaris de gestió, s’ha d’intentar 
respectar-los al màxim, però hem de ser conscients que estem en un 
procès molt complicat. 
 
La degana de la Facultat de Dret indica que ha demanat al Centre 
d’Idiomes la revisió de la Guia Docent i li han demanat 77 euros. Li 
sembla massa car. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat anuncia que es farà 
un comunicat per fer el POD d’acord amb els sexennis a mitjans juny. Pel 
que fa als calendaris de gestió, cal respectar-los. Respecte dels 
professorat associat, considera que cap departament on s’han eliminat 
places, té dèficit estructural per a que, en principi, li correponga de nou, 
però sí li podrien correspondre per altres criteris, com càrrecs acadèmics 
o anys sabàtics. 
 
La vicerectora de Postgrau anuncia que en el curs 2013/2014 s’han 
d’implantar els programes de doctorat. Indica que hi ha molta varietat de 
programes amb normatives diferents. Es recomana la conveniència de 
reagrupar programes. Farà reunions amb els directors de doctorat per 
explicar com cal fer la documentació i per això s’ha preparat una plantilla 
per complimentar la documentació abans de passar-la al verifica. 
 
Pel que fa a les Escoles Doctorals, la seua opinió és que cal anar poc a 
poc i no crear estructures que desprès no es puguen mantenir. En tot 
cas, cal esperar al desenvolupament normatiu de la Generalitat 
Valenciana. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat comenta sobre el 
Document Docentia que va dirigit als estudiants i es tindrà en compte la 
seua col·laboració. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que el termini per 
complimentar la Guia Docent és el 15 de juliol, però ateses les 
circumstàncies d’aquest curs, es donarà un termini més llarg. Caldrà que 
estiguen, com a molt tard, a mitjans de setembre, ja que el de la Guia 
Docent és juliol o mitjans setembre, i els estudiants han de conéixer el 
programa abans de la matrícula. No obstant això, les de primer i segon 
curs està feta de cursos passats, tret que es vulga modificar alguna cosa 
o que s’haja canviat en el verifica. El mateix podria dir-se de les guies 
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docents de postgrau. Contesta a la degana de la Facultat de Dret que 
l’únic servei que és gratuit és el Servei de Política Lingüística. La web 
institucional ha de tenir els seus continguts en valencià, castellà i anglès. 
El Servei de Política Lingüística fa aquestes traduccions oficials i és un 
servei dedicat a això, el que passa és que la dotació de personal per a les 
traduccions en anglès estan limitades a dues personas. 
 
El gerent afegeix que cada unitat orgànica suporta el cost de cada servei 
i hi ha molts centres de la Universitat que tenen mecanismes de 
compensació, com el Centre d’Idiomes. Si el preu és excessiu està 
disposat a mediar perquè s’ajuste. 
 
La vicerectora de Postgrau indica que també cal fer les guies de 
postgrau. 
 
La degana de la Facultat de Física entèn la intervenció del gerent però  
segur que hi ha persones a la Universitat que poden fer la traducció. 
Seria bo saber si entre les funcions d’un professor està la de traduir. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
12’53 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 


