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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 30 de juliol de 2012, a les 9’30 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’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, 
Campus i Planificació: 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 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 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
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Vicedegà Fac. Dret. Rafael 
Marimón Durá 
 
Degà Fac.  Economia: Vicent 
Soler i Marco 
 
Degà Fac. Ciències Socials: 
Ernest Cano Cano 
 
Representant departaments: Oto 
Luque Agues 
 
Representant departaments: 
José Rafael Magdalena Benedicto 
 
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 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: 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 Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Amparo García Chapa 
 
(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 
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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: 
 
Vicerectora d’Ord. Acadèmica i 
Professorat: Maria Vicenta 
Mestre Escrivá 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
Estudiant Fac. Filologia, 
Traducció i Comunicació: Pablo 
Gallén Ortega 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
Degà Fac. Magisteri: Manuel 
Monfort Pañego 
 

 
 

---------------- 
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 17 de 
juliol 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.  
 
Elena Grau i Alfonso Maldonado hi presenten modificacions, que són 
acceptades.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 177/2012. “Aprovar l’acta del Consell de 
Govern de 17 de juliol de 2012 amb les modificacions 
següents: 
 
. Corregir errors ortogràfics a les pàgines 13 i 14. 
. A la pàg. 11 el 3r. paràgraf es redacta així: “Alfonso 
Maldonado indica que a títol personal, que la norma 
sobre la taxa de reposició dictada pel Govern no és el 
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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.” 

 
Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs de 
Gregorio Peces Barba, que fou rector de la Univesitat Carlos III de Madrid 
i referent de molts espanyols durant el franquisme i la transició. La seua 
relació amb la Universitat de València va ser molt estreta. 
 
A continuació felicita la investigadora postdoctoral Juan de la Cierva de 
la Universitat de València, Nadezca Apostolova, que ha estat reconeguda 
com la millor farmacòloga jove d’Europa per la Federació de societats 
europees de Farmacologia. Investiga els efectes col·laterals de 
l’Efavirenz, un antiretroviral utilitzat en el tractament del VIH. Treballa en 
un equip liderat pel catedràtic Juan Esplugues al departament de 
Farmacologia de la nostra universitat. 
 
Comunica que el 18 de juliol es va reunir a Madrid la sectorial de la CRUE 
de secretaris generals i assessories jurídiques de les 15 universitats 
públiques. Totes les universitats acordaren no revocar les convocatòries 
de places de professorat i respectar el requeriment del MInisteri 
d’Hisenda. També s’hi va parlar sobre la notificació rebuda del Tribunal 
de Comptes sobre la fiscalització dels programes de jubilació incentivada. 
El 6 de setembre es reunirà la CRUE per a tractar aquests assumptes. 
 
D’altra banda, indica que al juliol s’han cobert totes les places de primer 
curs que s’oferien per al curs acadèmic 2012/2013, tret d’algunes a 
Ontinyent. S’han ofert 58 titulaciones, i 15.261 estudiants han triat 
titulacions de la Universitat de València com a primera opció. Han quedat 
en llista d’espera 32.000 aspirants. 
 
El rector cedeix la paraula a la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística 
perquè en done més informació. 
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La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística informa que el dia 17 es van 
publicar les llistes d’admesos. És clar que les notes de tall sempre pugen. 
34 titulacions han pujat i 27 han baixat. El percentatge d’estudiants 
procedents de formació professional de grau superior és superior al 
32%, però sembla que s’ha estabilitzat. Quant a les primeres opcions, el 
55% dels admesos han elegit la nostra universitat com a primera opció. 
Si hi sumem la segona opció, l’han elegida el 85%. El dia 26 ja es 
coneixia la llista d’espera i falten per resoldre’s les crides del 4 d’agost i 
del 3 de setembre. És curiós que en Medicina queden vacants 125 places 
de 320 que s’havien ofert, ja que els estudiants sol·liciten places a 
altres comunitats. 
 
El rector indica que la vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures, 
Clara Martínez, ha assumit les funcions de Planificació i de Polítiques 
d’Excel·lència. El Vicerectorat passa a denominar-se de Sostenibilitat, 
Campus i Planificació, i el Vicerectorat de Cultura, Igualtat i Planificació 
passa a denominar-se de Cultura i Igualtat. 
 
La Comissió Europea finança un projecte en el qual participa l’IDOCAL 
(Institut d’Investigació en Psicologia dels Recursos Humans). 
 
El 27 de juliol va finalitzar la XXIX edició de la Universitat d’Estiu a Gandia 
amb gran èxit de participació. S’hi van matricular 600 estudiants en 22 
cursos. 
 
El Parc Científic ha posat en marxa un living-lab de mobilitat elèctrica, 
amb motiu de la posada en funcionament del projete EVOMOBILE, 
iniciativa del PCUV orientada a buscar models d’explotació sostenible de 
mobilitat elèctrica per a la comunitat d’usuaris de la Universitat de 
València. A l’acte hi va assistir Màximo Buch, conseller d’Economia, 
Indústria i Comerç. 
 
La Universitat i la Fundació Bancaixa han resolt la convocatòria anual del 
programa de Beques Internacionals Bancaixa (BIB), que inclou la 
convocatòria Erasmus i la convocatòria Bancaixa Internacional. S’han 
concedit 894 beques mitjançant aquests dos programes amb un 
pressupost de 843.000 euros. 
 
Avui té lloc la cloenda de la Nau dels Xiquets i Xiquetes i de la Nau Jove a 
Burjassot. 
 
Finalment, indica que s’han signat els convenis següents: 
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. Conveni amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques, per al 
desenvolupament de programes de doctorat, amb la finalitat de 
preservar, fomentar i potenciar la qualitat i l’excel·lència de programes 
de doctorat i reforçar així la formació de l’alumnat en les àrees 
d’investigació relacionades amb diferents activitats.  
 
. Amb la Fundació Universidad-Empresa de València, dins del programa 
de cooperació educativa, diversos convenis amb diferents entitats. 
 
El rector cedeix la paraula al gerent perquè informe sobre la situació 
financera de la Universitat. 
 
El gerent informa sobre les conversacions mantingudes amb el director 
general d’Universitats per elaborar un pla de reequilibri per tal d’obtenir 
liquiditat. El director li va comunicar la necessitat d’aportacions 
financeres per al fons de liquiditat i va avançar que el pressupost de 
l’any que ve hauria de tenir una reducció en la línia de reequilibri que va 
presentar la Generalitat.  
 
Pel que fa a les beques que pagarà la Universitat, no hi ha xifres 
concretes. 
 
Respecte de les pòlisses de crèdit, en tenim dues de 20 i de 30 milions 
d’euros. La de 20 milions expira avui i per renovar-la,  Banco de 
Santander ens demana que aportem la sol·licitud d’un calendari de 
pagaments del Ministeri d’Hisenda i també la resposta, (que per 
descomptat no tindrem). Per tant, no es pot renovar la pòlissa amb  
Banco de Santander i si no ho fem, no es pot pagar la nòmina. La solució 
ha estat pagar mitjançant Bankia i quedar en descobert amb Banco de 
Santander. 
 
Punt 3. Concessió, si escau, de la Medalla de la Universitat de València. 
 
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 vicerector de Cultura i Igualtat presenta la proposta de concessió de 
Medalla a la Societat Filharmònica, que és una entitat no lucrativa que ha 
sobreviscut 100 anys i ha realitzat una gran tasca en la societat civil i de 
vinculació amb la universitat. També presenta la proposta a favor de la 
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cantautora Maria del Mar Bonet, qui ha obtingut molts reconeixements 
pel seu treball a favor de la recuperació de la música popular valenciana. 
 
Sobre les dues propostes hi ha informe favorable del Patronat 
d’Activitats Musicals i de la Junta Consultiva. 
 
El degà de la Facultat d’Economia defensa la proposta a favor de José 
Honrubia, professor, de vegades invisible, que va resistir les 
contingències de la creació de la Facultat i va ser secretari  de la 
Facultat d’Economia entre els anys 1971 i 1975. A més, va ser pioner en 
l’anàlisi de l’economia valenciana, de l’economia agrària, de l’economia 
del territori i creador de PREVASA. 
 
Dulce Contreras afegeix que el professor Honrubia tingué un paper 
fonamental en els moments difícils dels principis de la Facultat 
d’Economia i es mereix la Medalla de la Universitat. 
 
El rector dóna suport a les tres propostes. 
 
Se sotmeten a votació secreta. El resultat de la votació és el següent: 
 
Maria del Mar Bonet: 34 vots a favor, 3 en contra i 2 abstencions. 
José Honrubia: 36 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. 
Filharmònica:38 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció. 
 
Per tant, es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 178/2012. “Concedir la Medalla de la 
Universitat de València a la cantautora Maria del Mar 
Bonet i Verdeguer”. 

 
ACGUV 179/2012. “Concedir la Medalla de la 
Universitat de València a la Societat Filharmònica de 
València.” 
 
ACGUV 180/2012. “Concedir la Medalla de la 
Universitat de València al professor José Honrubia 
López”. 

 
Punt 4. Aprovació, si escau, de la proposta de Pla Estratègic. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la 
Secretaria General. Explica que el pla es va presentar davant el Claustre 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 30 DE JULIOL DE 2012 
 

-8- 

de la Universitat com a gest deferent amb la comunitat universitària i 
com a pas previ a la seua exposició pública. Afegeix que cal renovar i 
millorar el pla, que ha estat en exposició pública durant un mes. Es tracta 
d’una proposta que ha d’aprovar el Consell Social. Proporcionarà als 
responsables de la gestió unes línies d’actuació i un instrument que els 
permetrà prendre decisions. La proposta consta de tres documents. Els 
objectius i les línies d’actuació tenen identificadors. 
 
El rector agraeix a la vicerectora, al SAP i a totes les persones 
participants la seua elaboració i la presentació d’esmenes. 
 
El vicedegà de la Facultat de Dret se suma a les felicitacions i opina que 
s’hauria de recollir “altres índexs de referència en nostre barem 
d’investigació” com a element identificador. 
 
Maria Luisa Manzano demana que aquesta proposta es trasllade als 
responsables de política d’igualtat de gènere. 
 
La vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació accepta la 
proposta del vicedegà de la Facultat de Dret. Pel que fa a la intervenció 
de M.Luisa Manzano, diu que se n’ha introduït el més necessari, però ue 
cal continuar treballant-hi. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat afegeix que el pla recull les idees 
suficients que es desenvoluparan en el pla específic d’igualtat. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 35 
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 181/2012. “Aprovar la proposta de Pla 
Estratègic de la Universitat de València que s’adjunta 
com a annex i trametre-la al Consell Social.” Annex I. 

 
Punt 5. Informe sobre l’impacte del RDL 20/2012 de 23 de julio, al 
voltant de retribucions. 
 
El rector anuncia que en aquest punt s’ha convidat al col·lectiu de 
jubilats que ha demanat assistir. 
 
Indica que, com a Universitat de València i com a organisme públic, 
estem passant una situació complicada. El Consell de Govern del dia 19 
de desembre de 2007 va aprovar per unanimitat el programa 
d’incentivació a la jubilació. Per coherència i responsabilitat, l’equip 
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rectoral dóna suport al programa. En aquest punt es tracta de compartir 
la nostra perplexitat sorgida de la interpretació del Reial Decret Llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, concretament el seu 
article 1 i la disposició addicional segona que planteja dubtes sobre el fet 
de si és aplicable a les persones acollides al programa de jubilació 
anticipada. També anuncia que el 6 de setembre es reunirà la CRUE per 
tractar sobre aquest decret llei. Reitera el seu compromís i el de l’equip 
rectoral en suport d’aquesta iniciativa i per treballar per trobar alguna 
solució que resolga aquest problema polític. 
 
El gerent fa una breu descripció del Reial Decret 20/2012, de 23 de 
juliol, que recull altres assumptes, a banda de les incentivacions a la 
jubilació, com l’anul·lació dels moscosos i de les hores sindicals o la 
revisió de les situacions de les persones afectades per incapacitat 
temporal. Pel que fa a les jubilacions, els diners s’han meritat en la 
Universitat de València que té el compromís de pagament diferit. Està 
previst en el pressupost del 2012 i la previsió és incloure les peticions en 
el 2013. 
 
 El 18 de juliol va arribar una comunicació del Tribunal de Comptes sobre 
l’obertura de diligències prèvies per una presumpta responsabilitat 
d’abast corresponent al 2006/2007. Indica que fins al 2011, tots els 
pressupostos han estat auditats i en cap informe es fa referència a 
aquest fet. Hem recorregut aquesta comunicació pel fons i per la forma i 
hem comunicat a les persones afectades quina és la situació i que 
haurien d’elegir entre la seua condició de pensionistes o la de persones 
acollides al pla d’incentivació. S’ha pres la decisió de no pagar fins que 
s’aclarisca la situació, ja que la lectura del decret aconsella suspendre 
provisionalment els pagaments. 
 
El rector indica que un dels temes més urgents i importants és 
l’incentivació de les jubilacions i per això s’ha invitat al col·lectiu creat a 
partir de la publicació del decret. El seu portaveu és Juan Manuel 
Ramírez. També hi són Manuel Dolz, Vicent Franch, Ismael Fernández, 
Luis Camps i Salvador Almenar. 
 
Juan Manuel Ramírez dóna les gràcies per les paraules de suport i per la 
invitació al Consell de Govern. Indica que al PDI i al PAS acollit al pla 
d’incentivació a la jubilació se’ls va comunicar la suspensió, a partir del 
mes d’agost, de l’abonament que rebien. Es tractaria d’una suspensió 
provisional mentre la Generalitat interpreta la norma. Aquesta decisió 
suposa per a ells un perjudici molt greu i per a alguns la pèrdua del 50% 
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de les retribucions. Per tant, és una opció absolutament inviable. La 
norma estableix la incompatibilitat i es vulnera l’art. 9.3 de la 
Constitució. 
 
Luis Camps agraeix també la invitació rebuda. Opina que les disposicions 
del Reial Decret no li són aplicables, ja que el cessament està determinat 
per als alts càrrecs i no per als jubilats. La normativa distingueix entre 
cessament i jubilació. El cessament s’empra en àmbits d’interins o 
eventuals. En la Llei de Funcionaris Públics no s’esmenta. En l’art. 1, del 
decret se’n regulen les disposicions sobretot en els apartats 1 i 3. Indica 
que si acceptaren la interpretació de la Gerència, no es podrien acollir al 
règim d’incompatibilitats establert. 
 
Juan Manuel Ramírez indica que, en conclusió, les seues pensions de 
jubilació i el cobrament de l’incentiu no són incompatibles perqué no són 
aplicables. A més a més, l’opció que estableix aquesta norma és inviable, 
no solament perquè perdrien la pensió i el dret a l’assistència sanitària, 
sinó perquè perdrien també el complement retributiu, ja que va unit a la 
pensió fins als 70 anys. 
 
Per tant, demanen que es revise la resolució per la qual se suspèn el 
pagament del complement, ja que és l’única forma de garantir els seus 
drets. Demana al rector que trasllade aquests arguments a la reunió del 
6 de setembre i posa els seus coneixements a disposició de la Universitat 
de València. 
 
El rector indica que no es tracta de demonitzar la carta de Gerència. 
Opina que és una carta molt prudent, no és una resolució i es prendrà 
una decisió definitiva quan es tinguen totes les dades. 
 
El president de la Junta de PDI indica que l’origen del programa 
d’incentivació no és un acord del Consell de Govern, sinó de la Mesa 
Negociadora i una proposta sindical i que, per això, se sent afectat. Entre 
l’exposició de motius del Reial Decret i la plasmació de l’art. 1, hi ha una 
discrepància radical i, per tant, també hi ha dubtes. Se n’hauria de 
justificar l’aplicació. Opina que la suspensió adoptada no està justificada. 
Des del punt de vista de gestió política, no entèn la inversió de l’ordre 
del procés. El més lògic seria continuar pagant fins que es diga el 
contrari. Demana un replantejament de la suspensió cautelar, ja que el 
decret no diu res d’això. Finalment, recorda que és una mesura que en el 
seu moment es va establir com a benefici social. 
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El vicedegà de la Facultat de Dret dóna suport als arguments donats. Hi 
ha un vessant extern, però votarà al vessant intern perquè tenim un 
compromís amb aquestes persones. Opina que nosaltres no podem 
prendre la iniciativa. 
 
José Landete no vol entrar en el fons, però, pel que fa al procediment: 
davant el dubte, no s’ha d’actuar. Cal resoldre el dubte abans d’aplicar-lo 
perquè la suspensió cautelar ens fa responsables dels perjudicis que 
podem causar, tant lícitament com il·lícitament. Opina que és 
convenient una consulta abans de prendre la decisió de suspendre, 
simplement com a garantia. 
 
Dulce Contreras indica que les intervencions de les persones invitades li 
han convençut i proposa esperar a les conclusions de la reunió del 6 de 
setembre i a una resolució de totes les universitats públiques. 
 
El degà de la Facultat d’Economia entèn la responsabilitat del rector i del 
gerent, però davant les intervencions dels afectats, està a favor de la 
no-suspensió. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que el 
compromís de la Universitat és clar i s’ha de fer tot el possible perquè la 
interpretació del decret siga la correcta. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació se suma a les 
intervencions. Opina que tenim un compromís amb els nostres jubilats i 
que cal donar suport a les seues declaracions. 
 
Juan Manuel Ramírez indica que no pretèn demonitzar la carta de 
Gerència, peró és l’únic element que té. Agraeix la preocupació del 
gerent. 
 
El rector indica que esperar a la reunió del 6 de setembre és un 
argument molt prudent. Interpreta que té el suport per a treballar i 
prendre una decisió, però de moment, no se suspèn el pagament. Deixa 
oberta la porta a la prudència i proposa una reunió amb les persones 
afectades per millorar l’informe de l’Assessoria Jurídica. 
 
Punt 6. “Aprovació, si escau, de les sol·licituds de promoció des 
professors acreditats amb data de 30 de juny de 2012” (punt inclòs a 
petició de 9 membres del Consell de Govern). 
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El rector presenta l’assumpte. Explica que es tracta d’un punt que es 
planteja a petició d’alguns membres del Consell de Govern i indica que 
els acords, sobre aquest punt, es van adoptar en la sessió anterior del 
Consell de Govern. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciencies de l’Educació intervé com a 
primer signant de la petició d’inclusió d’aquest punt i indica que els 
acreditats volen accelerar el procés. 
 
Dulce Contreras, com a signant de la sol·licitud dóna suport a aquesta 
inquietud. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria demana que, 
excepcionalment, s’incloga una professora que va rebre l’acreditació el 3 
de juliol. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials recorda que hi ha un 
procediment que cal respectar. 
 
Elena Grau també ha signat però opina que cal seguir el procediment. 
 
Dulce Contreras indica que no s’ha dit res dels professors ajudants 
doctors i contractats doctors. Opina que no és el moment de barrejar 
promocions. 
 
José Landete no veu motius per anar de pressa sense causa justa i indica 
que la Universitat està de part dels acreditats. 
 
El president de la Junta de PDI no entèn la inclusió d’aquest tema en 
l’ordre del dia. Hi ha un procediment i es reafirma en la seua intervenció 
del Consell de Govern anterior: els problemes cal resoldre-los des d’una 
perspectiva global. 
 
El degà de la Facultat d’Economia recolza el plantejament de Dulce 
Contreras. El tema principal que afecta a aquest col·lectiu ja s’ha resolt. 
Demana que es respecten els tràmits perquè pot anar en contra dels 
afectats. 
 
El rector indica que aquest assumpte no té més documentació, tan sols 
la petició d’inclusió dels afectats. És conscient de la inquietud dels 
acreditats perquè es troben en un escenari d’incertesa. Com a rector, 
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defensa el marc normatiu i opina que aquesta Universitat no ha de 
conculcar-lo.  
 
Per tant, cal entendre que la petició està resolta, en el marc de l’acord 
del Consell de Govern del 17 de juliol. 
 
Punt 7. Concessió, si escau, de veniae docendi a diversos professors. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística presenta l’assumpte en 
absència de la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat, i fa 
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El degà de la Facultat d’Economia anuncia el seu vot a favor, però 
planteja una reflexió al voltant dels centres adscrits i anuncia que la 
Facultat d’Economia actuarà amb tota la diligència i rigor en relació a les 
exigències acadèmiques. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials diu que li preocupa que es 
concedisquen venies sense tenir tota la informació. Li falta una visió de 
conjunt i anuncia la seua abstenció en la votació. 
 
El president de la Junta de PDI se suma a la intervenció anterior i demana 
més informació. 
 
El degà de la Facultat d’Economia comparteix les dues intervencions 
anteriors i afegeix que la Facultat ha treballat en la línia d’eliminar 
professorat que no compleix les exigències requerides. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística indica que la sol·licitud de 
venia docendi comprèn els documents següents: model de sol·licitud, 
curriculum vitae, la declaració de no incórrer en incompatibilitat i la 
documentació del centre, però en aquesta sessió no hi és tota la 
documentació perquè s’ha lliurat al departament que n’ha d’emetre 
informe, però que s’han revisat totes les propostes. A més a més, en el 
centre adscrit hi ha una comissió de contractació presidida per un 
director nomenat per la Universitat i pels departaments que han de 
donar l’informe. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 34 
vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent: 
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ACGUV 182/2012. “Concedir venia docendi al 
professorat que tot seguit s’esmentan per impartir 
docència en els centres adscrits següents: 

 
Professor/a Centre Assignatura 

Adell Valero, José Rafae Florida Universitària Didàctica de la Música 
en Educació Primària 

Duart Carrión. Cristina Florida Universitària Intervención en 
Transtornos de la 
Audición 
Intervención en 
Transtornos del 
Espectro Autista. 
Autorregulación y 
problemas de Conducta 

Santacruz Cutillas, José Florida Universitària Markèting 
Candela Pérez, Fernando EDEM (Centre 

Universitari) 
Matemàtiques I 

Egea Ronda, Lucía EDEM (Centre 
Universitari) 

Comptabilitat 
Financera 

Peiró Ramada, Juan José EDEM (Centre 
Universitari) 

Matemàtiques II 

Martínez Nadal, 
Francisco Javier 

EDEM (Centre 
Universitari) 

Dret Mercantil (ADE) 

Roig Alonso, Juan EDEM (Centre 
Universitari) 

Fonaments Direcció 
d’Empreses 

Sáez Pellicer, Helena EDEM (Centre 
Universitari) 

Fonaments Direcció 
d’Empreses 

 
Punt 8. Concessió de premis extraordinaris de doctorat. 
 
La vicerectora de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. La 
vicerectora explica el procès de concessió d’aquests premis. Hi ha 14 
comissions d’àrea en les que participen persones de la Comissió de 
Doctorat. S’han presentat tres recursos que han estat resolts i la 
proposta final és de 27 premis extraordinaris, de 80 sol·licituds 
presentades. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (34 vots a favor), es pren l’acord següent: 
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ACGUV 183/2012. “Concedir premi extraordinari de 
doctorat, corresponent a la convocatòria de 2011/2012, 
als doctors i doctores següents: 

 
Doctor/a Comissió Avaluadora 

Solans Sánchez, Carlos 
Tuzón Marco, Paula 
Salesa Greus, Francisco 

Física 

Lerma García, Maria Jesús Química 
Saera Vila, Alfonso Biologia Cel·lular i Molecular 
Barba Orellana, Francisco José 
García Arnandis, Isabel 
Maicas Blasco, Núria 

Farmàcia 

Navarro Rosales, Silvia 
Gallego Pinazo, Roberto 
Sánchez Catalán, Maria José 
Ramón Núñez, Luis Andrés 
Yáñez Boyer, Alberto 
Carrasco Espí, Paula 
Cortes Vergaz, Raquel 

Medicina 

Grimaldo Moreno, Francisco Enginyeria 
Fortes Ferreira, Lina María 
Moreno Campos, Verónica 

Psicologia 

Palomares Montero, Davinia Economia i Sociologia 
Marcos Francisco, Diana Dret 
García Carrión, Marta 
Moreno Martín, Andrea 

Geografia i Història 

Tordera Illescas, Juan Carlos 
Aguilar Ávila, Josep Antoni 

Filologia i Lingüística 

Ancheta Arrabal, Ana 
Stellino, Paolo 
García Defez, María Sandra 

Filosofia i Ciències de l’Educació 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, del Reglament de composició i funcionament 
de les comissions de valoració per a la provisió de llocs de treball de la 
plantilla de PAS de la UVEG 
 
Punt 10. Aprovació, si escau, de Reglament de composició i 
funcionament de tribunals de proves selectives per a l’accés a les 
diverses escales que conforma el PAS de la Universitat de València.  
 
El gerent presenta els dos punts conjuntament i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
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José Landete fa referència a la inclusió d’una disposició transitòria 
d’acord amb l’informe de l’Assessoria Jurídica. 
 
El gerent indica que s’inclourà en els dos reglaments. 
 
Se sotmeten a votació les dues propostes. La votació es fa a mà alçada i 
per unanimitat (34 vots a favor) es prenen els acords següents: 
 

ACGUV 184/2012. “Aprovar el Reglament de 
composició i funcionament de les comissions de valoració 
per a la provisió de llocs de treball de la plantilla de 
personal d’administració i serveis de la Universitat de 
València, que s’adjunta com a annex.” Annex II. 

 
ACGUV 185/2012. “Aprovar el Reglament de 
composició i funcionament de tribunals de proves 
selectives per a l’accés a les diverses escales que 
conforma de personal d’administració i serveis de la 
Universitat de València, que s’adjunta com a annex.” 
Annex III. 

 
Punt 11. Aprovació, si escau, de l’acord de congelació de la quantia del 
component compensatori del complement específic. 
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. Afegeix que els acords que hi ha han 
expirat i per tant, presenta la proposta per donar cobertura legal. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 186/2012. “Aprovar l’acord, que s’adjunta com 
a annex, de congelació de la quantia del component 
compensatori del complement específic.” Annex IV. 

 
Punt 12. Aprovació, si escau, del projecte de l’Espai de Formació La Nau 
dels Estudiants, edició d’estiu 2012 a les seus comarcals i 
reconeixement dels cursos amb crèdits de lliure elecció. 
 
El delegat d’Estudiants presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Assenyala 
algunes errades en el document, que es corregiran. 
 
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 187/2012. “Aprovar el projecte de l’Espai de 
Formació La Nau dels Estudiants, edició d’estiu 2012 a 
les seus comarcals i el reconeixement dels cursos amb 
crèdits de lliure elecció, que s’adjunta com a 
annex.”Annex V.  

 
Punt 13. Habilitació de personal, si escau, per a l’ús i custòdia de 
certificats electrònics. 
 
La secretària general presenta l’assumpte. Indica que és una exigència de 
l’administració pública. Hi proposa la vicerectora de Sostenibilitat, 
Campus i Planificació, Clara Martínez. 
 
S’obre un torn d’intevencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 188/2012. “Habilitar per a l’ús i custòdia de 
certificats electrònics dels tipus d’entitat de la UVEG a 
la vicerectora de Sostenibilitat i Infraestructures, Clara 
Martínez Fuentes.” 

 
Punt 14. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració. 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació i el vicerector de 
Cultura i Igualtat presenten els convenis corresponents a la seua àrea  i 
fan referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria 
General.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
José Landete pregunta, pel que fa a l’esglèsia de S. José de Calassanç, si 
els escolapis poden disposar de l’edifici. 
 
El vicerector de Cultura i Igualtat indica que no posarà en dubte la 
informació que té. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents: 
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ACGUV 189/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat de Pernambuco 
(Brasil) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex VI. 

 
ACGUV 190/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat Laica “Eloy Alfaro” 
de Manabí (Equador) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex VII. 

 
ACGUV 191/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universitat Politècnica de 
València, la Província de les Escoles Píes de València i la 
Universitat de València. Estudi General, per a l’ús 
compartit de l’esglèsia parroquial de Sant Josep de 
Calassanç de la Ciutat de València, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 

 
 ACGUV 192/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Associació de Venedors del  
Mercat Central de València i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex IX. 

 
Punt 15. Modificacions pressupostàries. 
 
No hi ha cap proposta. 
 
Punt 16. Torn obert de paraules. 
 
Maria Luisa Manzano pregunta on es demana l’usuari i contrasenya per a 
la targeta wifi. 
 
El rector li contesta que ha de demanar-ho al Servei d’Informàtica. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica, en 
relació a la lectura i defensa dels treballs de fi de màster, que molts 
estudiants no arriben a temps i s’han de tornar a matricular. Pregunta si 
també han de tornar a pagar i si se’ls apliquen les noves taxes, que són 
més cares. 
 
La vicerectora de Postgrau contesta que els estudiants que s’han 
matriculat poden llegir fins a finals de desembre. 
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El rector manifesta el seu agraïment a tots pel treball fet i el seu esperit 
col·laborador durant aquest curs acadèmic i els desitja unes bones 
vacances. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 13 
hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta acta. 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez.  


