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CONSELL DE GOVERN 
 
A la ciutat de València, el dia 27 de novembre 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, 
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 del rector per a 
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 
 
Vicedegà Fac. Magisteri: José 
Ramón Insa Agustina 
 
Degana Fac. Fisioteràpia: 
Celedonia Igual Camacho 
 
Degana Fac. Física: Soledad 
Gandia Franco 
 
Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Rafael Crespo Garcia 
 
Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Javier Lluch Tarazona 
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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: José 
Beltrán Llavador 
 
Representant departaments: José 
Rafael Magdalena Benedicto 
 
Representant Instituts 
universitaris: Marcos Fernández 
Marín. 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 
 
PDI Fac. C. Biològiques: María José 
Lorente Carchano 
 
PDI Fac. C. Socials: Elena García 
Testal 
 
PDI Fac. Farmàcia: Luis Torres 
Asensi 
 
PDI Fac. Química: Maria Teresa 
Picher Uribes. 
 
PDI Fac. Dret: Jesús Estruch 
Estruch 
 
PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
Cristóbal Zaragozá Fernández. 
 
PDI Fac. Geografia e Historia: 
Elena Grau Almero 

 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Dret: José Landete Casas 
 
Estudiant Fac. Dret: Gabriel 
Salinas Lim 
 
Estudiant Fac. Economia: Rubén 
Ramírez Serrano 
 
Estudiant Fac. Economia: Robert 
Penadés Mayor 
 
Estudiant Fac. Filologia, Traducció 
i Comunicació: Pablo Gallén Ortega 
 
PAS EU Infermeria: Miquel Coll 
Huerta 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 
PAS CADE: Gonzalo Montiel Roig 
 
PAS Servei Tècnic i de 
Manteniment: Rosa Maria 
Mochales San Vicente 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Geografia i Història: 
Ester Alba Pagán 
 
Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Federico V. Pallardó Calatayud 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Vicente Añó Sanz 
 
Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Julio Jorge Fernández Garrido 
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Degana Fac. Química: Pilar 
Campins Falcó 
 
Degana Fac. Farmàcia:Teresa 
Barber Sanchis 
 
President Junta PDI: Amat 
Sánchez Velasco  
 
Absències justificades: 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
María Jesús Martínez Usarralde 
 
PDI Fac. Economia: Vicenta 
Dolores Forés Conchell 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 

 
PDI Fac. Ciències Socials: 
Magdalena López Precioso 
 
Estudiant Fac. Economia: Abel 
Baselgas Castells 
 
Representant Consell Social: 
Alfonso Maldonado Rubio 
 
Representant Consell Social: 
Lourdes Soriano Cabanes 
 
Convidat: 
 
President de la Comissió 
d’Estatuts: Ricardo Juan Sánchez 

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

 
El rector anuncia que els punts de l’ordre del dia 13, 14, 15 i 16 es retiren 
perquè no s’ha arribat a acord en Mesa Negociadora. D’altra banda, 
anuncia que el proper Consell de Govern serà el 21 de desembre.  
 
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 30 
d’octubre 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. No hi ha cap intervenció. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 235/2012. “Aprovar l’acta del Consell de Govern 
de 30 d’octubre de 2012.” 

 
Punt 2. Informe del rector. 
 
El rector felicita als membres de la comunitat universitària següents: 
 
. La professora Rosa Aznar Novella, catedràtica de microbiologia, que ha 
estat nomenada directora de la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus 
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(CETT). Agraeix l’anterior directora, Esperanza Garay, la seua tasca al 
capdavant de la CETT. 
 
. Rafael J. Sales Sevilla, tècnic del departament de Cirurgia de la Facultat 
de Medicina i Odontologia de la Universitat de València i realitzador de 
cinema mèdicocientífic, que s’ha alçat amb el premi a la millor pel·licula de 
cirurgia en el divuitè Certamen Internacional Videomed 2012. 
 
. El professor de la Facultat d’Economia, Vicente Ripoll Feliu, que ha estat 
guardonat pel jurat de la novena edició dels Premis ACCID amb el Premi a 
l’excel·lència acadèmica per la seua contribució en el camp de la docència 
i de la investigació de la comptabilitat. 
 
. El divuitè Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, que 
atorga la Universitat de València, dins  dels Premis Ciutat d’Alzira, ha 
recaigut en el treball Gens i genealogies. Sobre la nostra herència cultural i 
biològica, de Susanna C. Manrubia i Damián H. Zanette. 
 
. La secretària d’estat, Carmen Vela, ha visitat el Parc Científic i ha 
inaugurat el Congrès Nacional de científics emprenedors. 
 
. Un equip internacional de científics, dirigit per l’Institut de Física 
Corpuscular (IFIC), ha observat per primera vegada el trencament de la 
simetria en el temps, es tracta d’una troballa crucial en les lleis de la Física. 
 
. Hem rebut el Premi Telefònica al Talent a la millor organització del sector 
públic. 
 
. La doctora Cristina Vidal Lorenzo del Departament d’Història de l’Art de 
la Facultat de Geografia i Història ha estat guardonada, juntament al 
professor de la Universitat Politècnica Gaspar Muñoz Cosme, amb el premi 
a la millor preservació d’espais de 2013.  
 
. El periodista  Pere Miquel Campos, guanyador del XII Premi Vicent 
Ventura de la Universitat de València, ha dedicat aquest premi als 
periodistes afectats per l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) de 
Radiotelevisió Valenciana. 
 
. La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), 
mitjançant la Comissió Sectorial d’I+D, ha presentat un comunicat en què 
expressa la seua posición davant les retallades en ciència en els 
pressupostos de 2013 que comprometen la independència tecnològica 
d’Espanya. 
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. El compte institucional de la Universitat de València en Twitter supera els 
deu mil seguidors/es. Aquest compte difon les notícies que genera el 
Gabinet de Premsa de la institució i altres informacions d’interès de 
diferents serveis universitaris. 
 
. La Facultat d’Economia ret homenatge a Ernest Lluch, en memòria del 
professor assassinat per ETA fa dotze anys. 
 
. S’han fet eleccions d’estudiants per renovar Claustre, Juntes de centre i 
les Assembles de representants d’estudiants (ADR). El procès electoral ha 
transcorregut amb normalitat i no hi ha hagut incidents greus. La 
participació ha estat del 15’3%, lleugerament més baixa que la de l’any 
passat. La participació per centres ha oscil·lat entre el 3% de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) i el 25% de la Facultat de Medicina i 
Odontologia. El rector fa una crida als estudiants a participar en les 
eleccions i dóna l’enhorabona a la candidatura del BEA pel seu èxit (vint-i-
tres claustrals), que es converteix en el major grup de representants, 
seguit per Campus Jove (dinou claustrals) i Acontracorrent (quinze 
claustrals). També dóna la benvinguda a la resta d’associacions que han 
aconseguit representació al Claustre: AVEO, AVEF, ADINU, AVEPSI, EI i 
SEPC, i als nous grups: Grupo Universitario Abierto e Independiente (GUAY) 
o Unió d’Estudiants Valencians (UEV). Igualment dóna les gràcies als 
estudiants que hi han estat representants fins ara per la seua 
col·laboració i fa una crida als nous representants a treballar per la 
Universitat de València com a universitat pública i de qualitat i a 
corresponsabilitzar-se en el seu govern. Agraeix a tot el personal 
d’administració la seua tasca perquè han fet possible aquestes eleccions, 
tant de deganats com de serveis i meses electorals i, especialment, a la 
Junta Electoral i al seu president Carlos Alfonso. Afegeix que els 
estudiants representants en el Consell de Govern continuaran treballant en 
aquest òrgan fins que siguen substituïts en el Claustre. 
 
D’altra banda informa que s’han signat els convenis següents: 
 
. Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Burjassot per a l’ús de les 
instal·lacions esportives municipals. 
 
. Conveni específic amb l’Escola Valenciana. Federació d’Associacions per 
la Llengua, per a la creació d’una Unitat d’Assessorament i Recerca sobre 
l’educació multilingüe 
 
. Amb la Fundació Universitat-Empresa de València, dins del programa de 
cooperació educativa, diversos convenis amb diferents entitats.  
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Finalment informa sobre la jornada reivindicativa de vaga general del 14 de 
novembre, convocada per les centrals sindicals. Destaca el clima de diàleg i 
consens amb les forces sindicals amb les quals es va acordar els serveis 
mínims, així com la importància tant de degans i deganes i directors de 
centres de la Universitat per a aconseguir que fóra una jornada 
reinvindicativa que va tenir alguns incidents puntuals a l’entorn dels 
nostres campus i es van produir detencions. L’equip de govern es va 
adreçar a la Delegació de Govern per interessar-se per les circumstàncies 
de les detencions i es posà a disposiciò de les persones detingudes per tal 
de donar-los assessorament jurídic. Pel que fa al seguiment de la vaga, 
l’endemà es va informar puntualment mitjançant els mitjans de 
comunicació de la Universitat. La Plataforma en defensa de les Universitats 
Públiques va emetre un comunicat, de preocupació per la situació 
econòmica de la Universitat de València. 
 
Anuncia que cedeix la paraula el gerent perquè informe sobre les 
perspectives del pressupost de 2013 i la vicerectora d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat perquè informe sobre la situació de la primera i 
segona convocatòries de places de professorat. Indica que l’equip de 
govern i aquest Consell de Govern sempre han donat el seu suport a les 
persones en les seues expectatives de promoció, però també és veritat 
que això ens enfronta amb la situació legal que patim i que no podem 
evitar. Expressem el suport i es posem a disposició d’aquestes persones 
per tal de donar la informació necessària. Primer s’ha informat a la 
Comissió de Professorat i després al Consell de Govern.  
 
El gerent informa sobre la situació de la Tresoreria. Indica que hi ha pocs 
canvis des d’octubre. La Generalitat, mitjançant el FLA ens han ingressat 
quinze milions d’euros per pagar les nòmines el dia 30 de novembre. 
També ens han ingressat sis milions d’euros per a les beques del Ministeri. 
No hem tingut cap altre ingrès. 
 
La Generalitat ens deu part de les mensualitats d’agost, setembre, octubre 
i novembre. Per pagar les nòmines de desembre, hem de rebre desembre i 
part de les altres mensualitats. Aquest mes hem pagat l’IRPF dels mesos 
de juliol i agost, però hem ajornat el pagament de la resta de mesos, la 
qual cosa significa que debem a Hisenda catorze milions d’euros, a més, hi 
ha tres sentències que condemnen a la Universitat a pagar quasi 2 milions 
d’euros d’interessos de demora per empreses constructores. 
 
Pel que fa al pressupost del proper any, s’ha presentat el projecte de Llei 
de Pressupostos de l’Estat i, com a novetat les universitats han de 
sotmetre’s a la Generalitat perquè autoritze el cost de personal abans del 
31 de març de 2013. També es transcriu una disposició normativa del 
R.D.13/2012, sobre la possibilitat d’intervenció a les universitats. L’article 
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23 de la Llei de Pressupostos delimita clarament el sector públic valencià i 
diu que està conformat, entre d’altres, per les universitats públiques i 
centres depenents de la Generalitat les fundacions i altres entitats 
depenents de les universitats. 
 
La novetat és que no es podrà convocar cap ajuda social, ja que es 
redueixen els programes, inclòs el de transferència i innovació. Es redueix 
un 9%, la qual cosa representa 668 milions, dels quals ens corresponen 
225 aproximadament, que suposa una rebaixa d’un 13% menys. Part 
d’aquesta reducció es compensarà amb un increment de la recaptació de 
taxes per 15’5 milions d’euros. En el pressupost d’ingressos hi ha una 
reducció del 6% respecte de l’any anterior, encara que falten els ajusts 
d’última hora. Per tant, s’hauria d’intentar que les despeses de personal no 
augmenten. Pel que fa a les despeses de funcionament, s’ha procurat una 
reducció del 7%, però no s’ha pogut evitar que pujen les despeses dels 
campus en seguretat, energia o neteja… En energia s’hauria d’intentar no 
superar els 50 milions de kw en un any, però no es pot evitar la pujada del 
preu. En les despeses financeres tenim una assignatura pendent: 3’15 
milions d’euros d’interessos en pòlisses de crèdit. Les transferències 
corrents atenen a les beques i ajudes a estudiants i a fundacions (la 
Fundació General i ADEIT). Les inversions en investigacions i noves 
infraestructures seran les que patiran majors ajusts. Es redueixen en un 
30%. La línia d’investigació es redueix en quatre milions i en noves 
infraestructures l’ajust vindrà en les noves obres i en les que estan en 
marxa, com ara la reforma de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació i els nous aularis d’Ontinyent. La Comissió Econòmica es 
reunirà per tractar aquests assumptes. 
 
A continuació fa esment a una qüestió que apareix en el RD 14/2010, que 
recull que les universitats hauran de tenir un sostre de despesa i estan 
obligades a presentar la liquidació abans de l’1 de març de l’any següent. 
El decret Wert diu que el Consell Social hauria de reduir el pressupost de la 
Universitat en funció del dèficit. D’altra banda, hi ha un informe de  
l’auditoria del 3 de juliol, que diu que a causa del deute històric de la 
Generalitat hauriem d’augmentar el pressupost i produir així un romanent 
negatiu en el pressupost del 2012. La Generalitat ha incorporat en el 
Projecte de Pressupost el paràgraf del decret Wert, i serà aplicable a partir 
del pressupost del 2013. 
 
Indica que amb el remanent negatiu la situació seria delicada perquè el 
pressupost es reduiria en 150 milions d’euros aproximadament. Per tant, 
cal aprovar un pla de viabilitat que vaja unit al pagament de la Generalitat, 
ja que és un problema creat per ella i que ella hauria de solucionar. 
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La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa sobre les dues 
convocatòries de places de promoció del professorat de la Universitat. 
Recorda pel que fa a la primera convocatòria de places de promoció del 
2012, que al mes de juliol passat ens arribà el requeriment del Ministeri 
d’Hisenda mitjançant un burofax que diu que la nostra taxa de reposició és 
de tres places i n’hem convocat 55. Els concursos corresponents a 
aquestes places convocades s’han portat a termini i les persones han pres 
possessió, encara que en falten quatre per enviar al BOE. S’ha demanat la 
suspensió. El dia 21 de novembre va entrar el recurs contenciós 
administratiu en la Universitat i el dia 22 el Servei de PDI va informar de la 
seua interposició. S’ha lliurat a centres i departaments per a difondre’l. 
Anuncia que la Universitat n’informarà totes les persones afectades. 
Afegeix que a hores d’ara estan resoltes quasi totes les places i 
pràcticament s’han publicat tots els nomenaments. La Universitat 
defensarà en el contenciós la legalitat de les convocatòries. Afegeix que 
ahir va arribar un escrit sense signar en què es demana la suspensió 
cautelar de les impugnacions. 
 
Pel que fa a la segona convocatòria, en el Consell de Govern de 2 
d’octubre de 2012 s’aprovà la promoció de 47 places de TU a CU, 
condicionada a l’autorització de la Conselleria d’Educació, tal i com disposa 
l’art. 23 de la Llei 2/2012 de 29 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat de l’any 2012. El 20 de novembre va entrar la resposta del director 
general d’Universitats, que autoritzava la convocatòria de quatre places 
per a tot l’exercici 2012, d’acord amb la taxa de reposició. Dóna lectura al 
text de la Direcció General d’Universitats i explica que la segona 
convocatòria tal i com està establerta en la normativa interna de la 
Universitat queda suspesa perquè no ha sigut autoritzada pel govern 
autonòmic, atès que en la primera convocatòria de promoció ja 
convocarem 55 places. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Gabriel Salinas agraeix la informació donada pel gerent i reitera el 
compromís de Campus Jove en la reivindicació dels drets econòmics de la 
Universitat. Afegeix que en la premsa s’ha publicat que cinc mil estudiants 
poden perdre la plaça per impagaments. Demana informació, ja que 
aquesta notícia ha produït alarma social. Proposa que hi haja un pla per 
amortiguar els retalls, que es dialogue amb la Conselleria i demana 
flexibilitat davant aquesta situació crítica i excepcional per a moltes 
famílies. 
 
Pablo Gallen intervé en el mateix sentit que Gabriel Salinas i demana una 
compromís perquè no es faça cap expulsió per raons econòmiques. 
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El president de la Junta de PDI intervé al voltant de les convocatòries. 
Recorda que hi ha més implicacions col·laterals derivades de la 
impugnació, com la continuïtat dels contractes que finalitzen cada any. 
Finalment, agraeix al gerent la informació que ha donat. Pregunta si la 
previsió d’ingressar 15’5 milions per taxes s’ha acomplert a 30 de 
setembre. 
 
El gerent contesta que la previsió s’ha fet amb dades d’enguany i no amb 
el preu de la revisió de les taxes. 
 
El president de la Junta de PDI fa referència als 668 milions corresponents 
al sistema universitari valencià que suposen la línia roja i que hauriem de 
fer alguna cosa per poder funcionar amb certa normalitat. Indica que el 
més preocupant és la informació que s’ha donat sobre el romanent 
negatiu. 
 
La degana de la Facultat de Geografia i HIstòria també agraeix la 
informació que s’ha donat i dóna suport als afectats de la Facultat. 
Trasllada els dubtes jurídics i de futur. En aquest sentit i pel que fa a la 
primera convocatòria, planteja si convé una defensa jurídica i si convé 
personar-se individualment o com a col·lectiu i que per tant, seria 
convenient donar un assessorament jurídic en dos escenaris diferents. Pel 
que fa a la segona, el professorat contractat no sap en quina situació 
quedarà i els TU que promocionen a CU es pregunten si la cautela és 
provisional o definitiva i si en el futur, podran reprendre la promoció. No 
saben on es paralitza la convocatòria. Finalment, agraeix l’interés de 
l’equip de govern pels afectats, ja que la situació és molt complicada.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials també transmet la inquietud del 
col·lectiu dels professors ajudants sobre la qüestió de com els afecta el 
recurs contenciós. Demana que en l’ordre de prioritats s’estudie la 
possibilitat d’agilitzar les normes de promoció. Pel que fa a la situació 
pressupostària, agraeix la informació i opina que s’hauria de deixar clara la 
situació que patim i estar molt presents en les negociacions amb la 
Generalitat. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació pregunta quina 
és la possibilitat real i les conseqüències d’una intervenció de la 
Universitat, ja que aquest assumpte és més que econòmic. Estem parlant 
d’autonomia universitària i governança i els dos temes són molt 
importants. 
 
Oto Luque manifesta la preocupació dels departaments per la situació 
econòmica. Suggereix que s’informe a la comunitat universitària de la 
valoració de la situació i les estratègies a seguir i trasllada el suport dels 
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departaments a la gestió de l’equip de govern. Pel que fa a les 
convocatòries de places, també manifesta la preocupació dels 
departaments i el desig que la Universitat continue el procès de la primera 
convocatòria. Respecte de la segona, li agradaria saber la distribució de les 
places i planteja una redistribució del personal d’administració i serveis per 
donar suport als departaments. 
 
El degà de la Facultat d’Economia intervé en la mateixa línia que el degà de 
la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, ja que l’assumpte és 
trascendent i que el problem no té origen en la Universitat. Proposa a 
l’equip de govern que explique a l’opinió pública quina és la situació, què 
pot passar i que el problema no procedeix de la Universitat. En aquest 
sentit, opina que és important fer pedagogia dins i fora de la comunitat 
universitària. 
 
Pel que fa a la intervenció de la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat, cal dir que es produiexen situacions increibles i que podem 
perdre recursos humans i persones molt qualificades. Demana que 
s’estudien totes les situacions. 
 
Maria Luisa Manzano agraeix al gerent la informació i proposa que es 
prenguen mesures, ja que li sembla poc moral i poc ètic que es criminalitze  
la Universitat per una situació que ha creat la Generalitat. No hem d’estar 
aturats, esperant que arribe la intervenció de la Generalitat Valenciana, ja 
que acabaria amb la democràcia interna que tenim i cal donar suport als 
estudiants perquè moltes famílies estan vivint situacions dramàtiques. 
Demana que d’alguna manera es neutralitze aquesta situació. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat està d’acord amb el 
que s’ha dit i tot el que siga donar informació i aclarir les coses, li semble 
bé. Per tant, treballarà en la línia de donar tota la informació a la comunitat 
universitària. Pel que fa als col·lectius més febles esmentats (ajudants 
doctor), n’hi ha tres ajudants doctors que han promocionat a TU, però no 
acaben el seu contracte el 2013. També està d’acord a aclarir urgentment 
les normes de promoció. Per tant, hauran de posar-se a treballar ja per 
arribar al 2013 amb unes normes ajustades al marc legal. Respon a la 
degana de la Facultat de Geografia i Història que els dubtes que ha 
plantejat són compartits, que estaran en contacte amb l’advocat i es 
donarà informació. Indica que la segona convocatòria ja està interrompuda, 
atès que es va aprovar de forma condicionada a l’autorització de la 
Conselleria i a una corresponent ampliació pressupostària. 
 
Pel que fa al contenciós, s’informarà als interessats. Respecte a la 
suspensió cautelar, el jutge determinarà si es pot demanar la suspensió o 
no. 
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Dulce Contreras opina que aquesta informació s’hauria de transmetre a la 
comunitat universitària, no sols als interessats, ja que hi ha una gran 
incertesa i és important conéixer les decisions que es prenguen. 
 
La vicerectora d’Ordenació Acadèmica insisteix que la informació sobre el 
recurs contenciós administratiu s’ha lliurat a centres i departaments 
perquè la traslladen a les persones i sobre les prioritats, cal estudiar i 
elaborar unes normes. 
 
El gerent indica que el titular que apareix al diari Levante és part d’una 
entrevista molt més extensa. Quant als impagaments, la primera setmana 
de desembre tornarem a intentar cobrar les 1’5 milions d’euros tornats, 
que de segur, una part esdevindrà en devolucions, de nou. Finals de 
desembre intentarem cobrar les devolucions del segon termini i al gener el 
tercer termini. No s’han extremat les diligències i el procediment és el de 
sempre, ja que a la universitat li preocupen les famílies i és sensible als 
seus problemes, però si la matrícula no es paga, finalment s’haurà 
d’anul·lar. Pel que fa a la línia roja, no sap si l’hem passada o no. Hi ha 
moltes línies roges, per exemple en el capítol de personal, si no el reduim 
no l’hem passada, però hem reduït fons social, intercanvi de vacances, i 
altres programes. En inversions, intentem respectar-les en equipament 
tecnològic i subscripció de revistes electròniques i plantilla. En resum, si no 
estem en la línia roja, faltarà poc i si hi hagueren més ajusts, s’haurà de 
tocar l’estructura de la Universitat i la plantilla. En aquest sentit, els 
sindicats han demanat que la reordenació del PAS ha d’anar acompanyada 
d’una reordenació docent. 
 
Opina que s’ha d’obtenir de la Generalitat un pla de viabilitat unit a un 
compromís de pagament. 
 
El rector es fa ressó de les intervencions i dóna suport al treball que han 
fet els serveis, la Gerència i el Vicerectorat de Professorat. Si parlem de les 
convocatòries de places de professorat, entèn els sentiments de les 
persones que han creat les places i que veuen que les seues expectatives 
no són positives, però aquestes persones seran ateses i ha de quedar clar 
que no és la Universitat qui crea el problema. Hem d’assumir que hem 
arribat al límit i això comporta responsabilitats. Altres universitats no han 
forçat tant les coses com nosaltres. No s’ha de confondre l’aposta i 
l’esforç de la universitat amb el dret de les persones. Atesa la complexitat 
d’aquests casos, es requereix d’un professional amb experiència, per 
l’assessorment jurídic, ja que el recorregut jurídic pot ser llarg. Demana 
que no crega ningú que no tindrà el suport de la institució. Es  buscaran 
solucions que passaran a Comissió de Professorat i al Consell de Govern.  
Quant al problema econòmic, la línia roja està en els 668 milions d’euros, 
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en el pagament de les nòmines i en el manteniment institucional. Està 
segur que entre tots trobarem les solucions i les estratègies amb les 
mesures dosificades i farem la pressió necessària. Pel que fa a la 
intervenció de les universitats, cal tenir serenitat, ja que no la vol ningú. 
No seria sols per a la nostra universitat, sinó també per a la resta. No s’ha 
de perdre de vista la perspectiva de les nostres obligacions i les nostres 
responsabilitats. 
 
D’altra banda, indica que no hem de considerar veritable tot el que es 
publica a la premsa. El compromís de la comunicació està en mans de dos 
Vicerectorats i s’han mantingut moltes reunions. Hem tingut sempre la 
voluntat d’apropar-nos a les persones. 
 
Finalment fa la proposta de donar el nostre suport al document de la 
Plataforma en Defensa de les universitats públiques, aprovar-lo i fer-nos 
ressó de la situació, la qual s’aprova per assentiment dels membres del 
Consell. 
 

ACGUV 236/2012. “Donar suport al document de la 
Plataforma en defensa de les universitats públiques, que 
s’adjunta com a annex.” Annex I. 
 

El rector proposa tractar els temes corresponents a l’àrea del Vicerectorat 
d’Investigació i Política Científica, ja que el vicerector ha d’absentar-se del 
Consell de Govern.  
 
Punt 10. Aprovació, si escau, de Reglament del Personal Docent i 
Investigador de la UVEG.  
 
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. 
Afegeix que aquesta proposta va passar per Mesa Negociadora, per 
Comissió d’Estatuts i per Comissió d’Investigació. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Junta de PDI indica que s’han acceptat tots els 
suggeriments de la Mesa Negociadora. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 237/2012. “Aprovar el Reglament del Personal 
Investigador de la Universitat de València, que s’adjunta 
com a annex.” Annex II. 
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Punt 11. Aprovació, si escau, de l’acord sobre referències salarials del 
personal investigador de la UVEG. 
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en la Secretaria General. Dóna les 
gràcies als membres de la Mesa Negociadora pel seu tarannà dialogant. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha intervencions. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 238/2012. “Aprovar el marc retributiu per al 
personal investigador de la Universitat de València, que 
s’adjunta com a annex.” Annex III. 

 
Punt 3. Aprovació, si escau, de sol·licitud de comissió de serveis.  
 
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 239/2012. “Aprovar la concesió de comissió de 
serveiss a favor del prof. Pablo Oñate Rubalcalba, del 
Departament de Dret Constitucional, Ciènciss Polítiques i 
de l’Administració, de la Universitat de València. Estudi 
General, per a prestar els seus serveis en la Universidad 
Carlos III de Madrid, des de l’1 de gener de 2013 fins la 
finalització  del curs acadèmic 2012/2013.” 

 
Punt 4. Designació, si escau, de membres de la Comissió de Recursos de 
professorat contractat.  
 
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. Indica que aquesta comissió es renova cada dos anys per meitats. 
Les persones proposades tenen experiència de treball en aquesta comissió, 
que és un òrgan amb un volum creixent de treball. La comissió de 
Professorat va informar favorablement la proposta.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
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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 240/2012. “Designar Alejandro Molla Descals, 
Pilar Barreto Martín i Francisco J. Pérez Moltó per 
formar part de la Comissió de Recursos de professorat 
contractat.” 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de les propostes de modificació de plans 
d’estudi de grau. 
 
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. 
Es tracta de la modificació de setze graus de sis centres. 
 
Explica que la documentació que acompanya aquest punt la formen els 
informes tècnics de l’Oficina de Plans d’Estudi, l’informe de la Comissió 
Assessora d’Estudis de Grau i l’informe de viabilitat del Servei de PDI quan 
el tipus de modificació ho requereix. Posa en relleu que les propostes dels 
centres obeeixen a l’experiència en la implantació de títols i el seu 
funcionament, la qual cosa ha portat a plantejar la revisió d’alguns. Les 
propostes de modificació, tal i com es pot veure al quadre resum, són de 
diversos tipus: canvis que obeeixen a la coherència acadèmica, ajusts de 
funcionament o normatius, augment d’oferta de places per a optimitzar 
recursos, implantació de cursos d’adaptació al grau o plantejament de 
dobles titulacions. En aquest sentit destaca les propostes d’implantar un 
curs d’adaptació al grau en la titulació d’Informacio i Documentació i en la 
de Nutrició Humana i Dietètica, la posada en marxa d’una doble titulació de 
Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica i la substitució del grup de la 
titulació de Finances i Comptabilitat que s’està impartint a Ontinyent per 
un grup de la titulació d’Administració i Direcció d’Empreses. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Robert Penadés manifesta la preocupació dels estudiants de Finances i 
Comptabilitat d’Ontinyent, ja que so saben si podran acabar-hi els estudis. 
Demana informació. 
 
La degana de Farmàcia agraeix la vicerectora el treball i les reunions que 
s’han fet i anuncia que faran els esforços necessaris perquè les 
modificacions sol·licitades puguen dur-se a terme satisfactòriament. 
 
La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística respon a Robert que com 
s’indica a l’informe de l’Oficina de Plans d’Estudi s’oferiran totes les 
garanties als estudiants, els quals podran acabar els estudis que van iniciar 
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si així ho desitgen, o canviar a la mateixa titulació en València o al grau 
d’ADE. Aquesta modificació s’ha fet amb la col·laboració del delegat del 
rector per a Ontinyent, el qual mantindrà informats als estudiants. 
 
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: 
 

ACGUV 241/2012. “Aprovar la proposta de modificació 
dels plans d’estudis de grau, que s’adjunta com a annex.” 
Annex IV. 

 
Punt 6. Aprovació, si escau, de propostes d’extinció de dobles titulacions.  
 
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. 
Es tracta de l’extinció de la doble titulació de llicenciatura de ADE-Dret, les 
assignatures de la qual estan en dues titulacions i per tant, cal fer un 
calendari d’extinció. Els dos centres hi han donat el vistiplau. L’altra 
proposta d’extinció és el grau enginyeria electrònica-enginyeria telemàtica, 
que no ha tingut l’acollida desitjada entre els estudiants. 
 
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 (34 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 242/2012. “Aprovar l’extinció de les dobles 
titulacions següents: 
 
. Doble titulació de llicenciatura ADE-Dret. 
. Doble titulació de grau en Enginyeria Telemàtica i grau 
en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació.” 

  
Punt 7. Aprovació, si escau, de proposta d’un programa de doble titulació 
amb els graus de Farmàcia i el grau de Nutrició Humana i Dietètica.  
 
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 aquest programa és adequat i obre les expectatives dels 
estudiants. Amb sis cursos l’estudiant tindrà la titulació de Farmàcia i la 
titulació de Nutrició Humana i Dietètica. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
La degana de la Facultat de Farmàcia indica que té l’avantatge d’una major 
polivalència i competitivitat. S’oferta en tres universitats privades i 
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aquesta seria la primera universitat pública que l’oferta. Hi ha hagut 74 
sol·licituds per a la doble titulació i s’han ofertat 30 places. Sembla 
atractiu per als estudiants. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (33 vots a favor) es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 243/2012. “Aprovar la implantació d’un 
programa de doble titulació de grau en Farmàcia i de grau 
en Nutrició Humana i Dietètica, d’acord amb la 
documentació que s’ajunta com a annex.” Annex V. 

 
Punt 8. Aprovació, si escau, del Reglament de la Comissió Assessora 
Estudiantil. 
 
El delegat del rector per als estudiants presenta l’assumpte i fa referència 
a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix 
que es tracta d’una comissió assessora per al Consell de Govern i un òrgan 
d’interlocució. S’han acceptat els suggeriment de la Comissió d’Estatuts.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Gabriel Salinas indica que aquesta comissió permetrà als estudiants tenir la 
informació escaient a nivell de centre. 
 
La degana de la Facultat de Farmàcia indica que en la reunió de degans i 
deganes i director de campus es va plantejar la necessitat d’aquesta 
comissió. 
 
El delegat del rector per als estudiants explica que aquesta és una 
comissió d’interlocució, un lloc per a transmetre informació als estudiants 
amb fluidesa, mentre que l’Assemblea General d’estudiants (AGE) és un 
òrgan de representació. 
 
El rector afegeix que és un òrgan de treball i assessorament al Consell de 
Govern. 
 
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 244/2012. “Aprovar el Reglament de la Comissió 
Assessora Estudiantil, que s’adjunta com a annex.” Annex 
VI. 
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Punt 9. Aprovació, si escau, del Reglament de l’AGE (Assemblea General 
d’Estudiants). 
 
El delegat del rector per a estudiants presenta el punt. En primer lloc 
agraeix als representants d’estudiants de la Universitat el treball i 
col·laboració. Aquesta proposta està aprovada pel ple de l’Assemblea 
General d’Estudiants. Agraeix a Gabriel Salinas el treball com a impulsor del 
Reglament i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la 
Secretaria General.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El president de la Comissió d’Estatuts indica que les recomanacions que fa 
la comissió són de millora de cara al futur. 
 
Gabriel Salinas, com a president de l’AGE, agraeix la tasca de cada un dels 
participants en la redacció de la proposta de reglament, que és de mínims. 
Desitja que a partir d’ara siga un òrgan d’utilitat per als estudiants. 
Demana la seua aprovació.  
 
Robert Penades agraeix al rector i al delegat del rector per als estudiants 
la creació d’aquestes comissions, perquè per a d’ells és molt important per 
continuar amb la lluita estudiantil. 
 
El degà de la Facultat d’Economia, desprès d’escoltar les intervencions 
anteriors, està d’acord.  
 
El delegat del rector per als estudiants agraeix el que s’ha dit i apostarà 
pel funcionament d’aquest òrgan. Fa una crida a la cogovernança de la 
Universitat i agraeix la tasca al president de la Comissió d’Estatuts. 
 
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 245/2012. “Aprovar el Reglament de l’Assemblea 
General d’Estudiants (AGE), que s’adjunta com a annex.” 
Annex VII. 

 
El rector també agraeix a tots els col·laboradors i els participants la tasca 
en l’elaboració del reglament, ja que ho han fet en un temps record. La 
democràcia comporta més treball i sensibilitat en les diferents situacions. 
Es necessiten moltes reunions i hores de treball i encara que no és 
perfecta, fóra d’ella és impossible la seua existència. El secret de l’èxit de 
la democràcia és l’apropament a les persones. Hem estat capaços de 
construir un espai de convivència més ric i valuós. 



 
 
 

Universitat de València. CONSELL DE GOVERN 27 DE NOVEMBRE DE 2012 

-18- 

 
Punt 12. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Participació i Projecció Territorial, la vicerectora de 
Relacions Internacionals i Cooperació i la vicerectora de Comunicació i 
Relacions Institucionals presenten les seues propostes de convenis, 
corresponents a les seues àrees de treball, d’acord amb 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 següents: 
 

ACGUV 246/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre l’Ajuntament de la Font de la 
Figuera i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 
 
ACGUV 247/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre el Consorci per a la formació 
de persones adultes de l’Alt Palància i la Universitat de 
València. Estudi General, el text del qual s’adjunta com a 
annex.” Annex IX. 
 
ACGUV 248/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat Nacional de 
Lanús (Argentina) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex X. 
 
ACGUV 249/2012. “Autoritzar la signatura del conveni 
marc de col·laboració entre la Universitat de Sydney 
(Austràlia) i la Universitat de València. Estudi General, el 
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex XI. 
 
ACGUV 250/2012. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’ “Asociación Nacional de Sociedades 
Financieras”(ANSOFI) i la Universitat de València. 
Estudi General, el text del qual s’adjunta com a annex.” 
Annex XII. 
 
ACGUV 251/2012. “Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració entre l’ “Asociación Nacional de Codificación 
Comercial”(AECOC) i la Universitat de València. Estudi 
General, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex 
XIII. 
 

Els punts 13, 14, 15 i 16 s’han retirat. 
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Punt 17. Informe sobre modificació 3/2012 de RLT de personal 
d’administració i serveis.  
 
El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en el web de la Secretaria General. Aquesta proposta va rebre el suport de 
tres seccions sindicals a la Mesa Negociadora i agraeix el seu sentit 
institucional. La memòria justificativa de la proposta té dos eixos: el 
desenvolupament de l’oferta pública de 2011 i per altra part, les 
necessitats institucionals i places de reingrès. La plantilla no té cap 
increment. Els criteris són els que hi són en la documentació. 
 
S’obre un torn d’intervenció. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació pregunta què 
significa l’informe sobre la proposta. 
 
José Rafael Magdalena trasmet el malestar i protesta d’alguns 
departaments del Campus de Burjassot-Paterna per la forma de tramitar 
aquest expedient, ja que la informació va arribar al departament el dia 
d’abans de la reunió de Mesa Negociadora. Indica que està en contra de la 
transformació de les places d’auxiliars de serveis en administratius, ja que 
en molts casos no té sentit. 
 
El gerent respon al degà de la Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació que és un informe, perquè la competència d’aprovar això és 
del Consell Social. Pel que fa al malestar transmès, aquesta situació no és 
nova. Li consta que el vicegerent ha estat en contacte amb els 
departaments i persones implicades i també li consta les reticències 
d’alguns departaments. Entèn els danys col·laterals, però anem cap a una 
reasignació d’efectius. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que hi ha 
23 modificacions de places que afecten a serveis centrals i 22 que afecten 
als departaments. Se sorprèn de l’escassa o nul·la informació sobre el 
procès. Els degans i deganes no han estat consultats ni consultades. 
Constata les següents dades: Hi ha 69 places reals. S’està fent un estudi 
per a optimitzar la plantilla, però es fa separadament per centres i unitats 
de gestió i no es consultaren els degans ni els directors de departaments. 
Es possible reajustar i es farà escalonadament: departaments-
consergeries-centres-Serveis Centrals.  Finalitzarà al final de desembre de 
2013. 
 
Aquest reajust escalonat no li sembla correcte, ja que als Serveis Centrals 
hi haurà poca capacitat de moviment. Tampoc no es té en compte als 
departaments no estatutaris i hi ha incertesa sobre els caps de negociat. 
Per tant, opina que cal optimitzar els recursos on haja desequilibris. El 
procès ha de ser global i no escalonat i els degans, deganes i directores i 
directors i les directores haurien de participar en aquests canvis. Opina 
que no és convenient fer el canvi ara, que cal esperar que l’estudi global 
estiga enllestit. 
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El degà de la Facultat de Psicologia intervé sobre la transformació 
d’auxiliars de serveis. Indica que quatre departaments no hi estan d’acord. 
 
El degana de la Facultat de Física indica que hi ha situacions particulars, 
com ara la del Departament de Física Aplicada on quasi tots els membres 
estan adscrits a unitats d’investigació i estan físicament separats dels 
membres dels instituts i dels membres de la Facultat. 
 
Gonzalo Montiel recorda que aquest assumpte té el suport de Mesa 
Negociadora i les reflexions que fan els degans sobre la reestructuració 
global, ha de ser global per a tota la Universitat no sols per al PAS, sinó 
també per al PDI. 
 
Elena Grau indica que el departament de Prehistòria i Arqueologia no està 
d’acord en perdre un PAS que necessiten molt. 
 
El gerent indica que el procès encetat ve del document Diagnòstic del PAS, 
que ja va estar en informació pública. Diu que les 69 places esmentades 
són d’ocupació pública i els auxiliars de serveis no es mouen fins que 
arriben els funcionaris que aproven. Reconeix que és possible que degans i 
deganes no tinguen tota la informació, però això es pot subsanar amb 
alguna reunió informativa. El que s’està fent és el procès de càrrega de 
treball i reasignació de llocs i no s’ha de confondre el procès de 
consolidació d’ocupació amb el procès de reasignació d’efectius. Tenim el 
compromís de facilitar la promoció a 138 persones que passarien 
d’auxiliars de serveis a administratius i és una aspiració legítima de les 
persones que treballen en la Universitat. Sap que hi haurà reticències 
internes i externes. Els caps de negociat s’hauran de reubicar. Opina que al 
2013 encara no estarà resolt tot el procès. No té cap interès en fer un 
ERO al si de la Universitat, ja que sempre es respectaran els drets legítims, 
retributius i administratius de les persones que treballen en la Universitat. 
Estem intentant ser coherents, cautelosos i respectuosos amb les 
persones. 
 
S’obre un segon torn d’intervencions. 
 
El degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que no hi 
ha cap confusió i que està molt bé que siga aprovat majoritàriament per la 
Mesa Negociadora, però el procediment és totalment diferent a la resta de 
procediments de la Universitat. La reestructuració de la plantilla pot ser el 
més convenient, però no entèn perquè es fa així i no s’utilitzen els 
indicadors de càrrega. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials indica que és necessària una 
optimització de recursos per al PAS, però falta una visió de conjunt i un 
fòrum de participació. 
 
El president de la Junta de PDI intervé com a representant de la part 
sindical en la Mesa Negociadora i sembla que del que es tracta és de 
l’oposició amb la part institucional i, en això, la Mesa Negociadora no hi té 
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res a veure. Encara que el context siga diferent, no és diferent d’altres ja 
aprovats. 
 
El degà de la Facultat d’Economia subscriu la intervenció del president de 
la Junta de PDI. Cal optimitzar els recursos humans, però necessitem una 
visió de conjunt de tots els serveis administratius, ja que quan es 
remodelen places, hem de saber quines places són. 
 
Maria Luisa Manzano indica que tots estem d’acord que cal una 
reestructuració, però seria interessant que l’estructura de PAS anara de 
forma paralel·la a la del PDI. 
 
Miguel Coll felicita al gerent per aquesta proposta de modificació de RLT. 
 
El gerent, ateses les intervencions, proposa retirar aquest assumpte amb 
el compromís de convocar degans, deganes i directors i directores perquè 
siguen informats. 
 
El president de la Junta de PDI desitja que aquesta retirada no cree noves 
expectatives a les persones implicades.  
 
El rector indica que si, arran d’aquestes reunions, hi haguera canvis en la 
proposta, tornarà a reunir-se la Mesa Negociadora. Finalment, agraeix al 
gerent, al vicegerent i a la Mesa Negociadora el treball fet.  
 
Per tant es retira aquest assumpte.  
 
Punt 18. Autorització, si escau, per a la signatura de l’addenda al conveni 
de cessió per a l’ampliació de l’edifici III a la Fundació Parc Científic.  
 
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. 
 
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 (20 vots a favor), es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 252/2012. “Autoritzar la signatura de l’addenda 
al conveni marc entre la Universitat de València. Estudi 
General i la Fundació Parc Científic (FPCUV), de cessió 
per a l’ampliació de l’edifici III a la Fundació Parc 
Científic, el text del qual i els plànols s’adjunten com a 
annex.” Annex XIV. 
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Punt 19. Autorització, si escau, per a la realització de treballs 
d’emergència per a la retirada de l’aigua del parking per inunació en els 
aularis interfacultatius i la Facultat de Farmàcia del Campus de Burjassot. 
 
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. Es produeix a causa de les pluges del 21 de setembre. Es demana 
autorització a posteriori. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent: 
 

ACGUV 253/2012. “Autoritzar la realització de treballs 
d’emergència per a la retirada de l’aigua de l’aparcament 
per inundació a l’aulari interfacultatiu i la Facultat de 
Farmàcia del Campus de Burjassot-Paterna, per un 
import de 41.258,64 euros, l’expedient del qual s’adjunta 
com a annex”. Annex XV  

 
Punt 20. Modificacions pressupostàries.  
 
No hi ha cap proposta.  
 
Punt 21. Torn obert de paraules. 
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació llegeix 
l’esborrany del pla d’innovació i investigació en I+D+I, sobre els reptes de 
la societat en el camp de la recerca en ciències socials i humanitats. Entre 
les prioritats temàtiques no hi ha referència a les humanitats. Pregunta si 
es té constància d’aquest document. Demana que el vicerector 
d’Investigació i Política Científica canalitze les propostes que arriben des 
d’humanitats i demana el suport del Consell de Govern.  
 
El president de la Junta de PDI indica que s’ha fet un informe sobre la 
jornada de vaga del dia 14 novembre i que s’ha observat una certa 
activitat d’elements d’extrema dreta en la Universitat. Demana una actitud 
ferma per evitar que aquest tipus de comportament s’escampe. 
 
El rector contesta que els degans s’han reunit amb la Gerència per saber 
com abordar aquestes situaciones i intentar fer les coses bé per evitar 
confrontaments i perills, ja que la presència de grups radicals els preocupa 
molt. Reitera l’agraïment als degans i deganes i directors d’escola perquè 
la participació en el dia de vaga ha estat molt responsable.  
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Quant a la intervenció del degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació,  demana que li facen arribar els suggeriments per penjar-la en 
el web abans del dia 8 de desembre i lliurar-la a la CRUE. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió, a les 
14’25 hores, de la qual cosa com a secretària general estenc aquesta 
acta. 
 
Vist i plau 
El rector 
 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez. 
 
 
 
 
 
 


