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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 17 de juliol de 2012, a les 9’25 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. 
 
Degana Fac. Psicologia: Alicia 
Otilia Salvador Fernández-
Montejo 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Vicedegà Fac. Física: José Luis 
Cruz Muñoz 
 
Degà Fac. Ciències 
Matemàtiques: Rafael Crespo 
Garcia 
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Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
 
Degana Fac. Dret. Elena Olmos 
Ortega 
 
Degà 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: 
Esteban Sanchis Kilders 
 
Representant Instituts 
universitaris: Marcos Fernández 
Marín 
 
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 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: Rubén 
Ramírez Serrano 
 
Estudiant Fac. Geografia i 
Història: Domingo Carlos Salazar 
Garcia 
 
PAS EU Infermeria: Miquel Coll 
Huerta 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 
PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig 
 
Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
(sense vot): 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
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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  
 
President Junta PAS:  M.Luisa 
Manzano Hernández. 

 
President Comité d’Empresa: 
Ricardo Campos Fernández 
 
Absències justificades: 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 
Estudiant Fac. Dret: Gabriel 
Salinas Lim 
 
Estudiant Fac. Filologia, 
Traducció i Comunicació: Pablo 
Gallén Ortega 

 
 

--------------- 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 26 de 
juny de 2012. 
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. 
 
Sobre un torn d’intervencions. 
 
Intervenen el degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació i el 
degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació per presentar 
modificacions que són acceptades. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 150/2012. “Aprovar l’acta de la sessió de 26 de 
juny de 2012 amb les modificacions següents: 
. Afegir el degà de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació al llistat d’assistents. 
. A la pàgina 6 , en le pàragraf 8 corregir la quantitat 
19.5523 per 19.553. 
. A la pàgina 30 el pàragraf 1  es redacta així: “El degà 
de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació 
pregunta si hi haurà convocatòria ordinària de sabàtics i 
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també demana que al complimentar les actes es nota que 
algunes notes canvien, no intencionadament. Opina que 
es possible que siga cosa del programa i demana que es 
revise.” 

 
Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs del 
membres següents de la comunitat universitària. 
 
. Antonio Pascual Játiva Faúndez, personal d’administració i serveis de la 
Facultat de Ciències Biològiques. 
. Miguel José Pérez Bacete, professor titular del departament de 
Patologia, Facultat de Medicina i Odontologia. 
 
El rector informa que s’ha rebut un burofax del Ministeri d’Hisenda 
anunciant la interposició d’un recurs contra aquesta Universitat, en 
atenció al Reial Decret del Govern 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària. 
 
El 16 de juliol es va iniciar la 29ª edició de la Universitat d’Estiu a Gandia, 
amb el lema “Una mar mentida i certa. Cinema i coneixement” i 
s’allargarà fins el divendres 27 de juliol. A l’acte inaugural va assistir la 
Consellera d’Educació, Formació i Ocupació, Maria José Catalá i va ser 
interromput per una manifestació en contra de les polítiques municipals. 
La conferència inaugural va ser a càrrec del professor Javier de Lucas, 
catedràtic de Filosofia del Dret, Moral i Política de la Universitat de 
València i actualment director del Col·legi d’Espanya a París. 
 
El 27 de juny es va reunir el Patronat de la Fundació Universidad-
Empresa per a l’atorgament dels premis. 
 
El 28 de juny va tenir lloc l’Assemblea General de la CRUE, a la qual va 
assistir la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat. 
 
L’Agència Valenciana d’Anàlisi i Prospectiva (AVAP), organisme depenent 
de la Generalitat, considera excel·lent la implantació dels títols de grau i 
màster de la Universitat de València. L’AVAP ha tramès a la institució 
acadèmica els informes d’avaluació referits a vint titulacions de grau i 
vint-i-tres titulacions oficials de màster. 
 
El 2 de juliol va tenir lloc la inauguració de les Jornades de motivació de 
l’esperit emprendedor universitari RE4, organitzat per ADEIT, per 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 17 DE JULIOL DE 2012 
 

-5- 

videoconferència. Hi van participar les universitats de Còrdova, La 
Laguna i Valladolid.  
 
El laboratori Europeu de Materials d’Alta Potència per a l’espai ESA-VSC, 
ubicat a l’ETSE, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, i impulsat per 
aquesta i pel Consorci Espacial Valencià, ha estat inaugurat a primers de 
juliol. 
 
El 10 de juliol, la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació va reunir als 
rectors de les universitats públiques valencianes per tractar sobre el 
decret de bilingüisme i per demanar una valoració. 
 
La cloenda del curs acadèmic 2011/2012 de les universitats de la Xarxa 
Vives va tenir lloc el 13 de juliol. 
 
La Facultat d’Economia ha acollit la inauguració del Campus Científic 
d’Estiu del VLC/CAMPUS. És el segon any que s’organitza i s’allargarà tot 
el mes de juliol. 
 
Estudiants d’alt rendiment acadèmic participen en la tercera edició de 
Ciència ARA, programa dirigit a estudiants de batxillerat d’alt rendiment 
de les modalitats de ciències i ciències de la salut. 
 
Indica que l’obertura del curs acadèmic tindrà lloc el proper 21 de 
setembre. La Lliçó magistral estarà impartida pel catedràtic de Física 
Teòrica, José Bernabeu Alberola. 
 
Finalment, indica que s’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni de col·laboració amb els municipis de la Mancomunitat de l’Alt 
Túria per a treballar en l’obtenció del reconeixement de Reserva de la 
Biosfera per part de la UNESCO. 
 
. Conveni de col·laboració amb la Secretaria d’Estat de Pressupostos i 
Despeses del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Hi ha 
participat la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport de l’Empresa; la 
Fundació Rafael del Pino, el BBVA, i la Fundació Privada d’Economia 
Analítica. L’objectiu és desenvolupar models econòmics i altres eines 
d’utilitat per a l’anàlisi, disseny i avaluació de les polítiques públiques 
destinades a promoure l’estabilitat macroeconòmica i la plena ocupació. 
 
. Amb la Fundació Universidad-Empresa de València, dins del programa 
de cooperació educativa, diversos convenis amb diferents entitats. 
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S’obre un torn d’intervencions.  
 
Manuela Poveda manifesta el malestar que hi ha per la nota rebuda del 
Ministeri d’Educació sobre l’aplicació del RDL relatiu al règim de dedicació 
del professorat universitari. 
 
El rector indica que no té cap inconvenient en tractar aquest assumpte 
en un Consell de Govern, però comprèn que una nota com la rebuda 
sense signatura i que no és una resolució, de la Secretaria d’Estat no té 
cap validesa. El decret és d’obligat compliment i nosaltres l’hem aplicat 
amb l’acord de la Comissió de Professorat, de la Mesa Negociadora i del 
Consell de Govern. No obstant això, s’hauria de demanar aclariment 
sobre la nota informativa rebuda.  
 
El president de la Junta de PDI està d’acord amb el rector i afirma que 
ara no és el moment de tractar aquest assumpte, perquè tant en el Reial 
Decret com en la nota informativa hi ha aspectes sobre els que cal 
prendre decisions. 
 
El rector es pregunta quin valor jurídic pot tenir una nota interpretativa. 
Aquesta Universitat ha demanat la retirada del decret i aquesta nota és 
la gota que rebassa el got. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que els 
rectors de les universitats públiques valencianes estan bocabadats per la 
nota que, a més, no està signada i els vicerectors de professorat estan 
indignats.  Indica que en la reunió de la CRUE es va fer referència al grup 
de treball que s’havia creat. El Ministeri és inflexible en el tema de les 
taxes, en l’increment de places i en la dedicació del professorat. Des del 
punt de vista econòmic la flexibilitat serà mínima. 
 
Punt 3. Nomenament i renovació, si escau, de professors honoraris. 
 
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. Es tracta de tres nomenaments i dues renovacions. Afegeix que 
a la Comissió, els representants defensaren totes les propostes. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació se suma a la 
defensa dels proposats, especialment a la renovació de Carlos Minguez. 
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Se sotmet a votació secreta la proposta. L’escrutini dóna el resultat 
següent: 
 
. Consuelo Cerviño: 35 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions. 
. Pasquala Morote: 35 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions. 
. Olga Quiñones: 35 vots a favor, 2 en contra i 3 abstencions. 
. Bartolomé Coll: 35 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions. 
. Carlos Minguez: 37 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. 
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 151/2012. “Nomenar professora honorària de la 
Universitat de València, la professora Consuelo Cerviño 
Vázquez, catedràtica d’escola universitària en el 
Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de 
la Universitat de València.” 
 
ACGUV 152/2012. “Nomenar professora honorària de la 
Universitat de València, la professora Pasquala Morote 
Magán catedràtica d’escola universitària en el 
Departament de Didàctica de la Lengua i la Literatura 
de la Universitat de València.” 
 
ACGUV 153/2012. “Nomenar professora honorària de la 
Universitat de València, la professora Amélia Olga 
Quiñones Fernández, titular d’escola universitària de la 
Universitat de València.” 
 
ACGUV 154/2012. “Renovar el nomenament com a 
professor honorari de la Universitat de València, al 
professor Bartolomé Coll Durán.” 
 
ACGUV 155/2012. “Renovar el nomenament com a 
professor honorari de la Universitat de València, al 
professor Carlos Minguez Pérez.” 
 

Punt 4. Nomenament, si escau, de la Directora del Col·legi Major 
Saomar. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures  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: 
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ACGUV 156/2012. “Informar favorablement sobre el 
nomenament de la directora del Col·legi Major Saomar 
Na Miriam Cavestany Olivares.” 

 
Punt 5 Autorització, si escau, per a denunciar el conveni amb el Col·legi 
Major La Paz i procedir a la seua desadscripció. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. Afegeix que el col·legi ja no acull estudiants i per tant, té una 
finalitat diferent. 
 
S’obre un torn d’intevencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 157/2012. “Autoritzar la denúncia del conveni 
amb el Col·legi Major La Paz, per tal de procedir a la 
desadscripció de la Universitat de València .” 

  
Punt 6. Aprovació, si escau, de llicències per any sabàtic, curs 
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. Afegeix que s’han contabilitzat els sexennis concedits enguany. 
 
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 (38 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 158/2012. “Aprovar la proposta d’adjudicació 
de llicències semestrals i anuals per any sabàtic, 
corresponents al curs acadèmic 2012/2013, que s’adjunta 
com a annex.” Annex I. 

 
Punt 7. Aprovació, si escau, de la convocatòria de personal docent 
temporal en els termes de l’art. 23 de la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat per al 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. Es tracta de demanar justificació per a fer les contractacions 
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que siguen necessàries per atendre al servei públic que oferta la 
Universitat de València, com administració pública que és. La vicerectora 
dóna lectura a l’article 23.2 i 4 de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 2012. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials planteja una qüestió que no 
afecta al contingut d’aquesta acord, sinó a la dotació d’aquest tipus de 
places amb la finalitat que es doten d’una forma relativament ampla i no 
mesquina. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que els 
responsables de centres i departaments ja ens han lliurat les seues 
sol·licituds, però no podem justificar l’autorització. Es revisarà i es 
reunirà amb els departaments implicats per veure els recursos que es 
necessiten.  
 
D’altra banda, agraeix el suport al Consell de Govern i assenyala que 
parlarà amb els departaments afectats, com ha fet sempre. 
 
Per assentiment dels membres del consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 159/2012. “Prendre l’acord que s’adjunta com 
a annex, sobre contractació temporal del professorat en 
el supòsit previst per l’article 23, apartat 2 de la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012 i per 
tal de garantir l’oferta del curs acadèmic 2012/2013.” 
Annex II. 

 
Punt 8. Informe i presa d’acord, si escau, al voltant de la convocatòria de 
places publicada al BOE del 7 de juny de 2012. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta el tema i fa 
referència al burofax del ministeri d’Hisenda respecte de les places 
publicades el 7 de juny i el 6 de juliol de 2012, que hi ha en el web de la 
Secretaria General. S’hi diu que tenim la possibilitat de renovar el 10% de 
les places i que l’hem sobrepassat. Es requereix a la Universitat perquè 
les anul·le i en cas contrari, interpondrà recurs. Indica que el 20 de juliol 
acaba el termini de reclamacions i el 26 o el 30 eixiran les llistes 
definitives. Per tant, el procès està iniciat. S’ha demanat informe a 
l’Assessoria Jurídica. Davant les opcions que aconsella l’Assessoria 
Jurídica: a)retirar les convocatòries, b) suspendre els processos i 
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concursos, c) respondre al requeriment i oposar-se al considerar que les 
convocatòries s’ajusten a la legalitat, no li sembla la millor opció retirar 
les convocatòries, però rebutjar el requeriment podría ser una opció. 
Alguns professors han demanat la continuació dels processos. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
El president de la Junta de PDi indica que, des del punt de vista sindical, 
és la primera oportunitat que té de parlar d’aquest assumpte, que té 
implicacions laborals clares. Opina que hi ha situacions diferents i cal 
prioritzar les més complicades. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que a 
les conclusions de l’informe jurídic li falta una opció, perquè entre el cos 
de l’informe i les recomanacions finals hi ha algunes inconsistències. 
Opina que la promoció és un dret legítim i està en contra de posar 
entrebancs. És partidari de no demanar la suspensió de les 
convocatòries, que es rebutge el requeriment i que es demane el suport 
d’altres universitats. Entèn que cal prendre una postura clara.  
 
La degana de la Facultat de Geografia i Història agraeix la gestió de 
l’equip rectoral en aquests temps difícils i opina que cal defensar la 
nostra autonomia universitària.  Pel que fa a les convocatòries de les 
places publicades, sembla una broma que ara es demane tornar enrrere, 
tot el contrari, proposa l’acceleració dels processos de concursos. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació s’afegeix a les 
intervencions anteriors. Pregunta si s’ha demanat a l’Assessoria Jurídica 
altra interpretació que afavorisca la promoció de les persones, si estem 
preparats per guanyar el contenciós i si s’ha consultat també a algun 
òrgan extern com el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
El degà de la Facultat d’Economia llegeix una demanda dels afectats, que 
sol·liciten la continuïtat del procés. Opina que hi ha dos formes 
d’enfocar aquest tema: ignorar-lo o no. Per un costat, està l’estructura 
de la Universitat i per l’altre la lògica. Parlem d’ascensos, de la carrera 
professional. No es tracta de noves places, sinó de transformacions. Es 
tracta de professors de la Universitat que es promocionen. Troba 
dubtosa l’eficàcia jurídica de l’ordre, però el cost personal és gran. 
Agraeix la tasca del rector i de l’equip rectoral i demana que es treballe 
per enllestir el procediment al marge del requeriment del ministeri 
d’Hisenda. 
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Dulce Contreras manifesta la seua sorpresa per l’informe de l’Assessoria 
Jurídica que no contempla altra possibilitat. Ha rebut escrits d’altres 
professors de Dret molt bé justificats i està a favor d’aquests. Per tant, 
és partidària de continuar el procès i si s’aconsegueix el suport d’altres 
universitats, millor. 
 
José Landete es manifesta a favor de les intervencions anteriors. Pel que 
fa a l’informe de l’Assessoria Jurídica, el fet de la suspensió cautelar, no 
implica que s’haja de retirar. Opina que es tracta de promoció i a més, 
els candidats estan acreditats, que és la condició sine qua non per a la 
promoció. No troba perjudicis tan greus com els que assenyala 
l’Assessoria Jurídica, ja que si es retrotrauen els actes, els companys 
estan disposats a assumir les conseqüències. Els costos no anirien a 
càrrec de la Universitat. 
 
Alfonso Maldonado indica que a títol personal, que la norma sobre la taxa 
de reposició dictada pel Govern no és el suficientment intel·ligible 
perquè no té en compte l’especialitat de la Universitat i estem parlant de 
la promoció interna en la Universitat; en conseqüència, davant la 
disiuntiva de donar suport al requeriment d’un govern, la norma del qual 
no és clara o l’acció de la Universitat en la promoció interna, és a dir, 
davant la disiuntiva d’atendre o no el requeriment, atesa la integritat i 
honorabilitat del rector, de l’equip rectoral i de la resta de membres del 
Consell de Govern que com a vocal presumeix, se sotmet a la decisió del 
rector en la votació. 
 
El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport també és 
partidari de portar endavant el procés. 
 
La degana de la Facultat de Dret se suma a les intervencions anteriors i 
als informes dels professors de la seua Facultat. 
 
Oto Luque, com a portaveu d’un col·lectiu de professors, demana que 
es porte endavant el procés i es rebutje el requeriment. 
 
El rector indica que el Ministerio podria haver recorregut la publicació del 
BOE, però no ha estat així. Tampoc no són satisfactòries les formes de 
comunicar-se amb les universitats mitjançant un burofax i sense cap 
comunicació prèvia per part del Ministeri d’Educació. Tot això posa en 
relleu una falta de respecte institucional. Altre argument a considerar és 
que les úniques convocatòries que estan questionades són les de 
catedràtics i les de titulars, però no les convocatòries de contractat 
doctor.  
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D’altra banda, indica que no hi ha motius per pensar que l’equip rectoral 
no dóna suport a tot el personal i per tant, rebutja alguns comentaris 
que no reflecteixen la veritat. Ens trobem davant un escenari d’incertesa. 
Altres universitats no han convocat cap plaça en tot l’any i nosaltres 
hem continuat amb la nostra política de promoció. Hi ha acusacions que 
no responen a la realitat. 
 
Un rector ha de defendre a les persones i ha de garantir la legalitat. A 
més la promoció no és un dret, sinó una legítima i desitjable aspiració. 
Amb les convocatòries de promoció l’equip de direcció està donant 
resposta a les necessitats i als interessos legítims de persones 
acreditades i encara que no es tracta d’un dret és positiu per a les 
persones i per a la Universitat.  
 
Opina que tenim dues opcions: 

- Oposar-nos al requeriment 
. Amb suspensió cautelar 
. Sense cap actuació suspensòria. 

- Estimar el requeriment 
 
Recollint les intervencions anteriors, sotmet a votació el següent 
plantejament: 
 
Expressar per escrit el més aviat possible l’oposició de la Universitat al 
requeriment sense fer cap actuació suspensòria, a l’espera de les 
actuacions anunciades en el requeriment. 
 
José Landete proposa esperar a la finalització del termini d’un mes que el 
Ministeri d’Hisenda ens ha donat per a contestar. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (41 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 160/2012. “No atendre el requeriment del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del 9 
de juliol de 2012, que s’adjunta com a annex, en 
l’entendimient que les convocatòries esmentades 
s’ajusten a la legalitat i no suspendre les actuacions 
derivades de les convocatòries.” Annex III. 

 
 
 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 17 DE JULIOL DE 2012 
 

-13- 

Punt 9. Informe i presa d’acord, si escau, sobre la segona convocatòria 
de promoció del professorat. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta l’assumpte. 
Indica que la segona convocatòria de promoció es va iniciar al juliol, 
segons el calendari de gestió i al setembra anirà a Comissió de 
Professorat. El 29 de juny va rebre sol·licituds de professors acreditats 
demanant la segona convocatòria de places de promoció. S’ha reunit 
amb els directors dels departaments i es recavarà la informació 
necessària. Indica que la voluntat política és seguir endavant amb 
aquesta promoció, si bé respectant el compliment del Reglament i el 
calendari de gestió. Som la única universitat que ha convocat totes les 
places i això demostra clarament la voluntat que tenim. 
 
També s’ha informat que amb els diners que han quedat per a aquesta 
segona promoció, es permet la promoció de 23 càtedres i tenim una 
reserva de 4 places de la convocatòria anterior. Segons l’article 3, el 
Reglament per al desenvolupament de la carrera docent del professorat 
de la Universitat de València, sols si hi ha dotació pressupostària es 
poden afegir places i l’informe de l’Assessoria Jurídica indica que no es 
pot superar el 10% de les places vacants i que cal sol·licitar 
l’autorització a la Comunitat Valenciana. Els professors acreditats s’han 
pronunciat a favor de la promoció i que no són places de nova creació. 
 
S’obre un torn d’intervenció. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació demana, en 
nom dels seus companys, la continuació de la segona promoció i dóna 
lectura a un escrit de Carmelo Lozano, en defensa de la seua proposta. 
 
El degà de la Facultat d’Economia opina que aquest assumpte ja s’ha 
resolt en el punt anterior. Indica que som una universitat amb molts 
acreditats i l’esforç també ha de ser gran. Demana lectures positives. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que si 
estem a favor de respectar les normatives aprovades per aquesta 
Universitat, hem d’estar a favor de les promocions.  
 
El president de la Junta de PDI no entèn perquè la segona promoció ha 
de ser diferent de la primera. Les decisions han de ser coherents, des del 
punt de vista pressupostari i de la plantilla global. Si és assumible, li 
sembla bé, però si no, s’hauran de prendre decisions. 
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El degà de la Facultat de Ciències Socials opina que exercir l’autonomia 
responsable és difícil en aquests moments. La promoció com a política és 
una estratègia. Ens hem de marcar un full de ruta del que volen fer amb 
el personal, tenint en compte que hi ha prioritats importants i, per tant, 
cal fer un ordre de prioritats. Proposa que ens marquen un calendari en 
matèria de personal. No hem d’acceptar que ens marquen la política de 
personal externament. Demana que es faça un calendari en el tema de 
política de personal.  
 
Manuela Poveda fa una reflexió. Indica que uns col·lectius pesen més 
que altres. Aquest és un òrgan democràtic però amb pes diferent segons 
els diferents col·lectius i això influeix en les decisions que es prenen. 
 
El degà de la Facultat d’Economia està d’acord amb el degà de la 
Facultat de Ciències Socials. Opina que no ha d’haver dilema entre 
estabilitat i promoció. 
 
Elena Grau és partidària de continuar amb el procés de promoció per ser 
una legítima aspiració de tots els professors acreditats tant de la primera 
com de la segona convocatòria. 
 
La degana de la Facultat de Dret també demana la continuació però 
aplicada a tots. Si s’ha de demanar autorització a la Comunitat 
Valenciana, proposa  que es demane informe al Consell Jurídic Consultiu. 
 
La  vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat recorda l’informe de 
la Mesa Negociadora de març on es va aprovar la distribució 
pressupostària i falten diners per a la promoció. 
 
El rector indica que, com a òrgan democràtic que som, s’ha d’obrir una 
reflexió per al futur sobre el tema dels recursos humans. Fa una mena de 
síntesi amb les idees que s’han proposat per part dels intervinents. En 
aquest sentit, s’ha expressat l’argument de continuaramb el procés de la 
segona convocatòria d’acord amb el Reglament de desenvolupament de 
la carrera docent, aprovat pel Consell de Govern de 2010. Tot i això, la   
promoció té dues matisacions, per una banda, cal una modificació 
pressupostària, que s’haurà de valorar una vegada es vegen les 
propostes dels consells de departament i s’haurà de plantejar en Mesa 
Negociadora i en Consell Social; d’altra tenim informes de professors de 
la Facultat de Dret. Per tant, també es pot demanar informe al Consell 
jurídic consultiu. Proposa informar a la Conselleria i fer palesa la nostra 
preocupació per possibles interpretacions en sentits diversos. Amb això 
compliriem els dos requísits. El Consell de Govern ha de donar suport a 
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les polítiques de personal, tant d’estabilitatzació com de promoció de la 
nostra Universitat. 
 
En síntesi proposa: continuar amb el procés de promoció del professorat 
d’acord amb les exigències del reglament vigent i el calendari de gestió, 
sol·licitar una modificació pressupostària, en atenció al nombre de 
sol·licituds, sol·licitar un informe al Consell jurídic consultiu i comunicar 
a la Conselleria d’Educació la convocatòria. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació dóna les 
gràcies per aquesta decisió. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 161/2012. “Continuar amb el procés de 
promoció del professorat, d’acord amb les exigències del 
reglament vigent i el calendari de gestió, demanar una 
modificació pressupostària, en atenció al nombre de 
peticions,  comunicar a la Conselleria d’Educació la 
convocatòria i instar un informe al Consell jurídic 
consultiu.” 

 
Punt 10. Aprovació, si escau, del calendari de processos de gestió 
acadèmica del curs 2012/2013. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat, la vicerectora de 
Postgrau i la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenten 
l’assumpte i fa referència als calendari acadèmic, de postgrau i dels 
estudiants, que hi són en el web de la Secretaria General. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i el president de la 
Junta de PDI plantegen els seus dubtes, que són aclarits. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (35 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 162/2012. “Aprovar els calendaris de processos 
de gestió de la Universitat de València, corresponents al 
curs acadèmic 2012/2013, que s’adjunten com a annex.” 
Annex IV. 
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Punt 11. Resolució, si esau, de recurs contra acord del Consell de Govern 
75/2012 de 27 de març, sobre promoció de professorat universitari. 
 
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.  
 
Dulce Contreras indica que aquesta professora és un actiu per al 
departament. Ha estat professora visitant i és molt vàlida, a més està 
acreditada. 
 
El degà de la Facultat d’Economia se suma a la intervenció anterior i 
opina que aquestes contractacions oxigenen als departaments. 
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 163/2012. “Desestimar el recurs interposat per 
Yadira Maria González de Lara contra acord del 
Consell de Govern 75/2012, de 27 de març, sobre 
desenvolupament de la carrera del personal docent i 
investigador, d’acord amb la resolució que s’adjunta 
com a annex.” Annex V. 

 
Punt 12. Informe sobre memòria de verificació de máster. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Es tracta 
d’un màster Erasmus Mundus i la Conselleria ha d’autoritzar-lo. El pla 
d’estudis és el mateix que el que ja tenim. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 164/2012. “Aprovar memòria de verificació del 
màster universitari Erasmus Mundus en Química 
Teòrica i Modelització Computacional/Theoretical 
Chemistry and Computational Modelling per les 
universitats Autonòma de Madrid, Universitat de 
València, Universitati Paul Sabatier Toulouse III 
(França), Università degli Studi de Perugia (Itàlia), 
Universitat de Groningen (Holanda), Katolike 
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Universiteit de Leuven (Bèlgica), Universidade do Porto 
(Portugal), que s’adjunta com a annex. ” Annex VI. 

 
Punt 13.  Concessió, si escau, de premis extraordinaris de màster, 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Aquesta 
proposta correspon al curs 2010/2011. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 165/2012. “Concedir premi extraordinari de 
màster, corresponent al curs acadèmic 2010/2011 als 
estudiants i estudiantes següents: 
 

Màster Estudiant/a 
Advocacia Pedro Francisco Martínez Blasco 
Aproximacions Moleculars en 
Cienciès de la Salut 

Maria Clara Rubio Villena 

Aqüicultura Miriam Sandra Borrel Roda 
Arqueologia Cristina Real Margalef 
Assessorament Lingüístic Neus Sánchez Marí 
Atenció Sociosanitària a la 
dependència 

María Jiménez Martí. 

Avanços en Investigació i 
Tractaments en Psicopatologia i 
Salut 

Macarena Paz Espinoza Venegas 
Maria Luisa Gil Canela 

Benestar Social Álvaro Gilabert de la Plata 
Eva Victoria Martí Mena. 

Biodiversitat: Conservació i 
evolució. 

Ana Isabel Born Torrijos 
Mª Virginia Escribano Escribano 

Biologia Molecular, Cel·lular i 
Genètica 

Noelia Pastor Cantizano 
Mercé Gomar Alba 

Biotecnologia de la Reproducció 
Humana Assistida 

Purificación Hernández Vargas 
Juan Manuel Moreno Moya 

Ciències Avançades de les 
Telecomunicacions Modernes 

Daniel Alonso Román 

Ciències Deontològiques Mª Aurora Peiró Guijarro 
Computació Avançada i Sistemes 
Intel·ligents 

Sandra Jiménez Segovia 

Comptabilitat, Auditoria i 
Control de Gestió 

Julián Pastor Carbonell 

Contaminació i Toxicologia Adrián Noheda Sarrió 
Continguts i Formats 
Audiovisuals 

Rosalia Martos Vaño 
Javier Hingant Gómez 
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Cooperació al Desenvolupament Rosa María González Arcos 
Vicente Ramón Palop Estebán 

Creació i gestió empreses 
innovadores 

Ana María Aguilera Luque 

Desenvolupament, Institucions i 
Integració Econòmica 

Jorge Ricardo Vergara Morales 

Direcció i gestió de Recursos 
Humans. 

Gisella María Valencia Zavalla 

Direcció i Planificació del 
Turismo 

Teresa Meusburguer 

Dret de l’Empresa Juan Carlos Cordero Barzallo 
Drets Humans, Democràcia i 
Justícia Internacional  

Dolores Borges Blazquez 

Drets Humans, Pau i 
Desenvolupament Sostenible 

Alfonso Ballesteros Soriano 

Economia Industrial Amalia Rodrigo González 
Economia Social Esther Villajos Girona 
Enginyeria Ambiental Mª Carmen Pérez Gil 
Enginyeria Biomèdica Michele Spaggiari 
Enginyeria Electrònica Delia Lorente Garrido 
Erasmus Mundus en Psicologia 
del Treball 

Sabina Hodzic 

Estragtègia d’Empresa Carlos del Val Noguera 
Estudis Internacionals de la Unió 
Europea 

María Vega Sánchez García 

Estudis Medievals de la Corona 
d’Aragó 

Salvador Vercher Lleti 

Estudis Hispànics:Aplicacions i 
Investigació 

Francisco Pedro Pla Colomer 
Rosa María Durá Celma 

Ètica i Democràcia Álvaro Jorge Ramis Olivos 
Física Avançada Laura Molina Bueno 
Física Médica Juan López Tarjuelo 
Fisiologia Francisco Vicente Bonet Costa 
Fisioteràpia dels processos 
d’envelliment 

Silvia Mena del Horno 

Gènere i Polítiques d’Igualtat Sara Aguirre Sánchez-Beato 
Gestió Cultural María de la Paz Martín Jenónimo 
Gestió de la Qualitat Andrea Molins Valenzuela 
Gestió Negocis Internacionals Kory Michelle Saunders 
Gestió i Promoció del 
Desenvolupament Local 

Andrés Martínez Consuegra 

Història Contemporània Javier Esteve Martí. 
Histoòria de l’Art i la Cultura 
Visual  

Emmanuela Loprieno 

Història i Identitats hispàniques 
en el Mediterrani occidental 

Mª Teresa Pérez Villalba 

Infermeria Oncològica Mª Desamparados Almero Canet 
Interculturalitat i Polítiques Rubén Higueras Flores 
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Comunicatives 
Internacionalització Econòmica Marta Solaz Alamá 
Investigació didàctiques 
específiques 

Esther Pérez Gimeno 

Investigació en Llengües i 
Literatures 

Agnese Sampietro 

Investigació i Intervenció en 
ciències de l’activitat i l’esport 

Mónica Martin de Benito 

Investigació i ús racional del 
medicament 

María del Carmen Carceller 
Zazo. 
Silvia Valero García 

Investigació Matemática Juan José Miñana Prats 
Lectura i Comprensió de Textos Martha Ruarte Vivar-

Balderrama 
Malalties parasitàries tropicals Elena Madrid Mañez 
Marquèting i Investigació de 
mercats 

José Lacruz Gimeno 

Nanociència i Nanotecnologia 
Molecular 

María Castellano Sanz 

Neurociència Cognitiva i 
necessitats educatives 

Carla Colomer Diago 

Ocupació i intervenció en el 
mercat laboral 

Cristina Morales Idárraga 

Ocupació i RRHH Lourdes Ochoa Gómez 
Optometria Avançada i Ciències 
de la Visió 

Lurdes Belda Salmerón 

Patrimoni Cultural Mar Llupart Tormo 
Pensament Filosòfic 
Contemporani 

Hetor Vizcaino Rebertos 

Planificació i Gestió processos 
empresarials 

Thais Avila Valverde 
Thibaul Wéry 

Política, gestió i direcció en 
organitzacions educatives 

Eva María Escribá Ibáñez 

Prevenció i Riscos Laborals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professor Educació Secundària 

Luis Antonio Espí Pastor 
Hector Gómez Santaolalla 
Carles Calatayud Albert 
Jorge Lizandra Mora 
Cristina Serrano Pérez 
Natalia Bou Genovés 
Miguel Angel Merodio Valcarcel 
Aejandro Mateu Belloví 
Marta Barbero Escorihuela 
Rebeca Gargallo Roth 
Marta Rotea Prieto 
Yolanda Pechuán Fenollosa 
Hector Montaner Peiró 
Alberto Molina Raga 
David Recatalá Ferrandis 
Pablo Trescastro Pérez 
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Elisa Estors Gallardo 
Sonia Mora Herreros 
Teresa José Martínez Olmos 
Laura Expósito Blasco 
Ana Belén Beneyto Lluch 
Cristina de la Torre Paredes 
Gema Santamaría García 
Patricioo Martínez Urbano 
Marta Agramunt Jordán 
Miriam Albero Martínez 
Irene González Navarro 

Psicogerontologia Miriam Paez Alonso 
Qualitat i Seguretat Alimentària Joanna Lado Lindner 

Yelko Rodríguez Carrasco 
Psicologia del Treball, de les 
organitzacions i RRHH 

M.Cecilia Hoyos Ortega 

Química Orgànica Experimental i 
Industrial 

Empar Vengut Climent 

Química Sostenible Adela León Peris 
Química Teòrica  i Modelització 
Computacional 

Javier Segarra Martí 

Sistemes i serveis en la societat de 
la informació 

Pablo Mir Gómez 

Sociologia i Antropologia de les 
polítiques públiques 

David Muñoz Rodríguez 

Tècniques experimentals en 
química 

Lucía Asensi Bernardi 

Tècniques per a la gestió del medi 
ambient i territori 

Ana María García Amaya 

Teledetecció Álvaro Moreno Martínez 
Traducció Creativa i Humanística Stefania Ricifari 
Internacional en migracions Pier-Luc Dupont” 
 
Punt 14. Informe sobre la primera reunió de la comissió de beques 
d’estudiants. 
 
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. Indica que la comissió es va crear a iniciativa del Consell de 
Govern en el mes de maig i sols s’ha reunit una vegada. 
 
El rector manifesta l’agraïment i reconeixement a la comissió i al treball 
exhaustiu que ha fet. Indica que estem davant una catàstrofe i que tenim 
una gran responsabilitat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació també 
expressa el seu agraïment al rector i membres de la Comissió per haver-
lo deixar participar-hi en aquest treball. Indica que les regles del joc han 
canviat a mitat del curs i s’ha tractat de pal·liar  els impactes. 
 
El degà de la Facultat d’Economia se suma als agraïments. Indica que se 
sent irritat davant les polítiques socials que tractem de par·liar. 
 
El rector indica que una vegada més ens trobem davant una política de 
beques que careix d’un estudi que explique als ciutadans quin és el seu 
impacte. Aquesta comissió ha treballat amb rigor en aquest estudi i  
aquest informe tècnic pot servir com a comunicació a la Conselleria per 
veure els impactes que pot tenir en el futur. Si pugen les taxes i baixen 
les beques és el pitjor escenari que pot haver-hi. Proposa lliurar-lo a la 
Conselleria.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 166/2012. “Aprovar l’informe presentat per la 
Comissió de beques de la Universitat de València en la 
seua reunió del dia 12 de juliol de 2012, que s’adjunta 
com a annex.” Annex VII. 

 
Punt 15. 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 167/2012 
"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 d’investigació amb títol "Método de cálculo 
de un telescopio de Galileo intraocular y personalizado 
para pacientes de baja visión" i de la que és cotitular la 
Universitat de València en un 75%, no és necessària per 
a la defensa o millor protecció de l’interès públic. 
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2. Aprovar la cessió dels drets que la Universitat de 
València ostenta sobre el Resultat d’investigació 
esmentat en el punt anterior, de la qual són cotitulars la 
Universitat de València en un 75%, i la Fundación 
Oftalmológica del Mediterráneo en un 25%,  d'acord 
amb el contracte que s'adjunta com a annex.” Annex 
VIII. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, del canvi de denominació de l’Institut 
Universitari d’Investigació en Economia Social i Cooperativa (IUDESCOOP) 
 
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 168/2012. “Informar favorablement sobre 
l’expedient de modificació de l’Institut Universitari 
d’Investigació en Economia Social i Cooperativa 
(IUDESCOOP), per tal de canviar el seu nou pel 
d’Institut Universitari d’Investigació en Economia 
Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP) i 
l’adequació del seu reglament de règim intern.” Annex 
IX. 

 
Punt 17. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial, la vicerectora de 
Postgrau i la vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals 
presenten els convenis corresponents a la seua àrea de treball 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.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es prenen els acords següent: 
 

ACGUV 169/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat de València. 
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Estudi General i l’Ajuntament de Ribarroja del Turia, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 
 
ACGUV 170/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i l’Ajuntament de Massamagrell, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 171/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i la Mancomunidad del Alto Turia, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XII. 
 
ACGUV 172/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i la Mancomunitat de la Serrania, el text 
del qual s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 
 
ACGUV 173/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
específic de col·laboració entre la Universitat de 
València. Estudi General i la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas para el 
desenvolupament de programes de doctorat, el text del 
qual s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 
 
ACGUV 174/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de cooperació educativa entre la Universitat de València. 
Estudi General i la Universitat Internacional Menéndez 
Pelayo, el text del qual s’adjunta com a annex.”Annex 
XV. 
 
ACGUV 175/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat de València. 
Estudi General i la Federacio de Comptadors Públics de 
Colòmbia (FEDECOP), el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex XVI. 
 

Punt 18. Informe  al voltant de sol·licitud a la Generalitat Valenciana 
d’autorització per a la contractació de pólisses de crèdit a curt termini. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. Recomana no autoendeutar-nos més. 
Aquesta sol·licitud té els mateixos límits que l’any passat. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 176/2012. “Informar favorablement sobre la 
sol·licitud a la Generalitat Valenciana d’auorització per 
a la contractació o renovació de pòlisses de crèdit a curt 
termini, d’acord amb la petició que s’adjunta com a 
annex.” Annex XVII. 
 

Punt 19. Modificacions pressupostàries.  
 
No hi ha cap proposta. 
 
Punt 20. Torn obert de paraules. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació pregunta si hi 
ha alguna possibilitat de contactar amb empreses com Mercadona o el 
Corte Inglés perquè una part de les nostres despeses es destine a les 
beques. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que 
s’ha convocat una plaça per al Gabinet de Premsa, però ser periodista és 
un mèrit i no un requísit. 
 
Gonzalo Montiel felicita la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística pel 
treball de la comissió de beques. Proposa que la comissió amplie el seu 
treball a les polítiques de finançament de personal. 
 
Dulce Contreras expressa el seu condol per la pèrdua de treball de molts 
professors i professores associats i els dóna el seu suport. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística informa que ja ha rebut els 
llistat d’admesos a la Universitat. S’ha cobert l’oferta i la crida per a les 
llistes d’espera no serà presencial. S’ofertà un 20% més de les places 
que hi ha. Ha lliurat a tots els centres un e-mail de recordatori perquè les 
actes han d’estar tancades abans del 28 de juliol. 
 
Maria Luisa Manzano pregunta si s’ha previst alguna mesura financera per 
a les persones que no poden accedir a les beques. 
 
Dolores Forés  indica que ha rebut el e-mail, però demana que es revise 
perquè hi ha errors. 
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La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que s’ha emprat la 
mateixa aplicació informàtica que els centres, però es revisarà. 
 
La vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals indica que la 
plaça de periodista està en procès. 
 
El gerent afegeix que la convocatòria s’ha fet atenent els requísits fixats 
per la RLT, estrictament, i que no se sol exigir requísit acadèmic, sinó 
que solen ser diversos. 
 
El rector indica que ha expressat públicament diverses vegades 
l’agraïment de la Universitat al col·lectiu de professors associats, ja que 
han resolt necessitats docents i tenen una gran vocació docent, 
especialment als que han estat contractats per necessitats docents, 
mentre han coexistit temporalment llicenciatures i graus. A més  a més, 
aporten a la Universitat la seua experiència docent i personal. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 
13’55 hores, de la qual cosa com secretària general, estenc aquesta 
acta. 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 


