Composició del Consell Social de la
Universitat de València

28 de febrer de 2011

Segons els Estatuts de la Universitat de València, el Consell Social és l’òrgan
col·legiat de participació de la societat valenciana. Podem trobar en el
mateix la representació de la Comunitat Universitària, de diferents instàncies
del govern (Generalitat, Diputació i Ajuntament) i d’organitzacions sindicals,
empresarials, del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i
Navegació de la Comunitat Valenciana i dels col·legis professionals.
El Consell Social està format pel president, els vocals nats, els vocals elegits,
els designats i la secretaria.
Les designacions dels i les membres del Consell es realitzen de la manera
següent:
-

El president o presidenta que és nombrat per Decret del Consell de la
Generalitat a proposta del/a
titular de la Conselleria amb
competències en matèria d’ universitats.

-

Els vocals nats, el rector o rectora i la persona que ostenta la titularitat
de la secretaria general i de la gerència. També hi formen part tres
vocals elegits pel propi consell de govern, en representació del
Personal docent i investigador (PDI), del Personal d’Administració i
Serveis i de l’estudiantat.

-

Dos persones designades per les Corts Valencianes.

-

Tres, designades per la persona que ostenta la titularitat de la
conselleria competent en matèria d’universitats.

-

Un designat pel membre del consell de la Generalitat competent en
matèria d’investigació, desenvolupament i innovació tecnològica.

-

Una altra persona designada per l’Ajuntament.

-

Una altra, per la Diputació provincial.

-

Tres, per les organitzacions sindicals.

-

Altres tres, per les organitzacions empresarials.

-

Un designat pel Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i
Navegació de la Comunitat valenciana.

-

Un altre pels Col·legis professionals de la Comunitat Valenciana.

-

Dos membres designats pel president/a del Consell Social.

2 Unitat d’Igualtat

28 de febrer 2011

Per altra banda, l’estructura per sexes del Consell social presenta la següent
composició:

TAULA 1: COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL
PRESIDENT
Carlos Pascual de Miguel
VOCALS NATS
Rector

Secretària General

Gerent

Esteban Morcillo Sánchez

M. José Añón Roig

Joan Oltra Vidal

VOCALS ELEGITS PEL CONSELL DE GOVERN
PDI

PAS

ESTUDIANT

Elena Grau Almero

M. Luisa Manzano Hernández

Paula Serrano Caraceda

VOCALS DESIGNATS EN REPRESENTACIÓ DELS INTERESSOS SOCIALS
Designats per les Corts Valencianes
Amparo García Chapa

Alfonso Maldonado Rubio

Designats pel Conseller competent en matèria d'Universitats
Julio de Miguel Aynat

Jesús Gil Ferrer

Miguel Gonzálvez Saborit

Designada pel Conseller competent en matèria d'investigació,
desenvolupament i innovació tecnològica
Teresa Puchades Olmos
Designada per l'Ajuntament de València
Lourdes Bernal Sanchis
Designat per la Diputació provincial de València
Manuel Corredera Sanchis
Designats per Organitzacions Sindicals
J. Manuel Picó Tormo

Elena Pineda Caplliure

Laura Aunyon Argudo

Designats per Organitzacions Empresarials
José V. Morata Estragués

Alejandro Soliveres M.

Francisco J. Corell Grau

Designada pel Consell de Cambres Oficials
Lourdes Soriano Cabanes
Designat pels Col.legis Profesionals
Leopoldo Pons Albentosa
Designats pel President del Consell Social
J. Luis Olivas Martínez

Enrique Lucas Oller
SECRETARI
Vicente Boquera Amil

Font: Consell Social.
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La Comunitat Universitària compta amb un total de 6 persones (vocals nats i
elegits), entre les quals 4 són dones (que representen el 66’67%) i 2 són homes
(33,33%). Presenta major número de dones, amb una diferència respecte als
homes de 2 punts.
Dels 9 vocals designats pels i les representants de l’Administració autonòmica
i local, 6 són homes (que representen el 66,67%) i 3 dones (33,33%).
En quant als sindicats, al Consell Social compta amb una representació
formada per un total de 3 persones, 2 dones i un home. Per altra banda, les
organitzacions empresarials estan representades per 3 homes.
Una dona representa el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i
Navegació de la Comunitat Valenciana. I un home, com a representant dels
Col·legis professionals.
La composició del Consell Social es completa amb 2 homes designats pel
president del mateix Consell i el secretari, nomenat per la persona que
ostente la titularitat de la Conselleria competent en matèria d'universitats, a
proposta del president o la presidenta del Consell.
En conjunt, el Consell Social està format per 10 dones, que representen el
38,46% del total de persones, i per 16 homes, que representen el 61,54%. La
representació de la dona, doncs, es queda a les portes de complir el principi
de proporcionalitat fixat per Llei en el 40%-60%.
A continuació presentem la composició percentual del Consell Social per sexe.
Gràfica1: Composició per sexe del Consell Social de la UVEG.
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Font: Elaboració de la Unitat d’Igualtat a partir de les dades proporcionades pel Consell Social.
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Per concloure amb l’estructura per sexes del Consell social, destaquem que la
seua composició, tot i no arribar al 40% de les dones, presenta diferències per
grups. Així com en tots els grups existeix una composició no equilibrada per
sexes on els homes superen el 60%, les dones de la Comunitat Universitària
suposen el 66,67% del total de representants/es.
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