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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 30 de gener de 2008, a les 9’40 hores, a
la Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del rector, Francisco
Tomás Vert, 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: Francisco Tomás Vert

Vicerector de Professorat i Ord.
Acadèmica: Carlos Ferreira García

Vicerectora d’Estudis: Mª Vicenta
Mestre Escrivá

Vicerector d’Investigació i
Política Científica: Esteban J.
Morcillo Sánchez

Vicerectora de Relacions
Institucionals: Rosa M. Moliner
Navarro

Vicerector d’Infraestructura:
Aurelio Beltrán Porter

Vicerector  de Postgrau: Ignacio
José Nebot Gil

Vicerector de Comunicació i
Assumptes Econòmics. Enrique
Bigné Alcañiz

Vicerector de Convergència
Europea i Qualitat: Antonio Ariño
Villarroya

Vicerectora d’Organització dels
Serveis i PAS: Enriqueta Vercher
González

Vicerector de Cultura: Rafael Gil
Salinas

Delegada d’Estudiants : Pilar
Sarrión Ponce.

Secretària General: Maria Luisa
Contrí Sempere

Degà Fac. Geografia i Història:
Jorge Hermosilla Pla

Vicedegana Fac. Medicina i
Odontologia: Carmen Carda
Batalla

Director EU Magisteri “Ausiàs
March”: Óscar Barberá Marco

Director EU Infermeria: Lluis
Francesc Sanjuan Nebot

Degà Fac. Física: José Antonio
Peñarrocha Gantes

D e g à  F a c .  C i è n c i e s
Matemàtiques: Rafael Crespo
Garcia

Degà Fac. Ciències Biològiques:
Vicente Roca Velasco

Degà Fac. Dret. Carlos Luis
Alfonso Mellado
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Secretari Fac.  Economia: Félix
Ruiz Ponce

Representant departaments:
Antoni Martínez Andreu

Representant departaments:
Josefina Boquera Matarredona

Representant departaments:
José Antonio Calañas Continente

R e p r e s e n t a n t  I n s t i t u t s
universitaris: Ferran Carbó
Aguilar

PDI Fac. Economia: Fco. Javier
Escribá Pérez

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

PDI Fac.  C. Socials: Amelia O.
Quiñones Fernández

PDI Fac. Física: Soledad Gandia
Franco

PDI Fac. C. Socials: Ernest Cano
Cano

PDI Fac. Economia: Manuela
Pardo de Val

PDI Fac. Geografia i Història:
Elena Grau Almero

PDI Fac. Economia: Dulce
Contreras Bayarri

Estudiant Fac. F i lo logia,
Traducció i Comunicació: Javier
Pallarés Badenes

Estudiant Fac. F i lo logia,
Traducció i Comunicació: Carlos
de la Cruz Moya

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

PAS Servei de Política Lingüística:
Alfons Esteve i Gómez

PAS EU Fisioteràpia: José Vicente
Zafra Pertusa

Representant Consell Social:
Alejandro Soliveres Montañes

Representant Consell Social:
Teresa Puchades Olmos

(sense vot):

Degana Fac. Filologia, Traducció i
Comunicació: Mª José Coperias
Aguilar

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López

Director EU Fisioteràpia: Nicolás
Estevez Fuertes

Degà Fac. Química: José Maria
Moratal Mascarell

Degana Fac. Farmàcia: Rosa
Marín i Sáez

Director ETS Enginyeria: Joan
Pelechano Fabregat

President Junta PAS:  Francisco
A. Tevar Almiñana
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President Comité d’Empresa:
Ricardo Campos Fernández

Absències justificades:
Gerent: Joan Oltra Vidal

PDI ETSE: Javier Martínez Plume

PDI Fac. Filosofia i C. Educació:
Adoración Sánchez García

PAS Fac. Filosofia i C. Educació:
M.Luisa Manzano Hernández

Degà Fac. Ciències de l’Activitat
Física i Esport: José Francisco
Campos Granell

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 19 de
desembre de 2007.

El rector presenta l’assumpte i fa referència  a la documentació que hi ha
en la web de la Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions.

Intervenen la secretària general, Antoni Martínez Andreu i José Antonio
Calañas Continente per presentar-hi modificacions, que són acceptades.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 1/2008. “Aprovar l’acta del Consell de Govern
de 19 de desembre de 2007, amb les modificacions
següents:

.  A la pàg. 20, el darrer pàragraf queda redactat així:
José Antonio Calañas indica que caldria considerar la
possibilitat de preveure alguna cautela respecte a la
temporització del programa, que es puga escalonar.

. A la pàg. 21, el primer paràgraf es redacta així: Antoni
Martínez indica que en la proposta no queda clar si
l’acolliment al programa d’incentivació de la jubilació és
o no incompatible amb la figura del professor honorari, i
demana que es modifique el text en un o altre sentit, la
qual cosa s’accepta.

. A la pàg.22, en el 1r paràgraf en lloc de “la resta de
sindicats” cal posar “CCOO, UGT, CGT i CSIF”  i al
final de la mateixa página la votació va ser secreta en
lloc de mà alçada.
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. A la pàg. 23, en el 1r paràgraf en lloc del CSIF és
CCOO i en lloc de “la resta votà en contra”: cal posar
“l’STEPV i UGT votà en contra” i  en el 4t paràgraf del
punt 17 de l’ordre del dia canviar B20E35 per C20E35.

. A la pàg.24, el 3r paràgraf del punt 18 de l’ordre del
dia es redacta així: Antoni Martínez indica que els dies
22 i 23 de desembre de 2008 previsiblement seran lectius,
i amb el calendari que es proposa no hi han garanties de
que els aularis estiguen oberts per la vesprada. Li
sembla que hi ha una supeditació del calendari acadèmic
al calendari laboral”.

Punt 2. Informe del rector.

El rector informa que es retira el punt 18 de l’ordre del dia, sobre
l’aprovació del Reglament de règim intern de l’INTRAS, ja que encara no
està enllestit el tràmit previ a la Comissió d’Estatuts.

A continuació, informa que ahir, el president de la Generalitat Valenciana
va visitar l’edifici del Rectorat.

D’altra banda, informa que el 27 de desembre el Consell Social va
aprovar el pressupost de la Universitat de València corresponent al
2008.

Demà hi ha previst un Consell d’Universitats per tractar sobre  el sistema
d’acreditació. Les comissions ja estan nominades i els experts se
sotmetran al Consell. Un altre assumpte serà l’informe sobre els requisits
per a la verificació de titulacions que habiliten per a l’exercici de
professions regulades. Fins ara s’han publicat 7 documents i demà es
presentaran 4 més que afecten Farmàcia, Odontologia, Infermeria i
Fisioteràpia. També hi ha expedients informatius i un informe de la
presidenta.

Anuncia que el proper Consell de Govern serà el 4 de març.

El Tribunal Superior de Justícia ha tornat a estimar el recurs interposat
per la nostra universitat i per la Universitat d’Alacant contra les ordres
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, que no reconeixen la
titulació de Filologia Catalana per acreditar el coneixement del valencià
en les oposicions als cossos docents no universitaris.
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El proppassat dia 25 de gener es va posar en marxa oficialment, el
superordinador de la Universitat, Tirant, que forma part de la xarxa
espanyola de supercomputació. Hi ha un protocol per als investigadors
que vulguen utilitzar-lo.

Felicita la revista Mètode que ha rebut el premi a la millor publicació, per
l’Associació de Publicacions Periòdiques en català.

D’altra banda, informa que el dia 17 de gener es va constituir l’AGE, que
ha elegit a la seua Mesa de gestió i coordinador i els felicita. Reitera la
seua petició als degans i als directors de centres perquè formalitzen el
procés d’eleccions d’assignació de representants d’estudiants dels
centres.

Pel que fa a la visita del president de la Generalitat, fa constar que li va
reiterar la situació que sofreix la Universitat i la necessitat de regularitzar
la situació econòmica. La conversa va ser informal, però es va
comprometre a debatre sobre els assumptes que afecten la nostra
Universitat.

S’obre un torn d’intervencions.

Alfons Esteve indica que, malgrat que s’ha retirat el punt 18 de l’ordre
del dia, el nom de l’Institut té errors que caldria corregir, com “tràfic” i
“vial”. Hauria de ser “trànsit” i “viària”.

Javier Pallarés pregunta si hi ha informació sobre la titulació de Medicina
en la Universitat Catòlica, sobre la VIU i sobre el màster de secundària.

El rector contesta que va assistir a la presentació de la Valencia
International University i que hi hagué una reunió en què els rectors de
les universitats públiques valencianes acordaren donar una resposta
única a aquesta institució. Si hi ha un consorci serà entre les cinc
universitats, però n’hi haurà més reunions. La VIU començarà a funcionar
el curs 2009/2010. Pel que fa a la resta de preguntes, es contestaran
en el torn obert de paraules.

Punt 3. Aprovació, si escau, del Pla d’Actuació del Servei de Seguretat,
Salut i Qualitat Ambiental, 2008.

El rector cedeix la paraula al director del Servei de Seguretat, Salut i
Qualitat Ambiental perquè presente l’assumpte .
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El director del Servei de Seguretat, Salut i Qualitat Ambiental presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en la web de la
Secretaria General. Comenta les novetats de la proposta, que sorgeixen
el les diferents àrees:

. En l’àrea d’Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, es farà una segona
avaluació de riscs psicosocials mitjançant l’aplicació ISTAS-21 i hi haurà
jornades de prevenció en els tres campus.

. En l’àrea de Vigilància de la Salut, continuaran les revisions mèdiques,
amb la campanya de detecció precoç del melanoma i de la Universitat
sense fum i s’iniciaran estudis epidemiològics sobre l’exposició a agents
químics, físics,…

. En l’àrea d’Higiene es continuarà amb la triple D (desinfecció,
desinsectació i desratització), i hi haurà un programa de control de
qualitat en els menjadors de la Universitat. Enguany es crearà la Unitat
de Protecció Radiològica.

. En l’àrea de Seguretat es continuarà amb els programes ja començats
s’ampliaran els plans d’emergència. Com a novetat, s’ha plantejat fer
unes jornades de prevenció que impliquen a  totes les Unitats de gestió
de la Universitat.

. En l’àrea de Medi Ambient continuaran amb les campanyes de recollida
de residus i s’iniciarà una campanya d’estalvi energètic.

. En l’àrea de Formació també continuaran els programes que hi havia.

S’obre un torn d’intervencions.

Ernest Cano agraeix al Servei l’elaboració d’aquest Pla d’Actuació i en fa
algunes consideracions. En l’àrea d’Ergonomia demana que s’aplique en la
seua integritat el programa ISTAS-21, ja que, opina que cal implicar a
tots. Sobre els menjadors, pregunta si la proposta dels menus
vegetarians es farà efectiva i, respecte al pla de prevenció (pag. 18), li
sembla una proposta genèrica i no té clar el que es farà enguany.

El director del Servei de Seguretat, Salut i Qualitat Ambiental contesta
que el programa s’aplicarà en la seua integritat, però la participació no es
coneix. Pel que fa als menjadors, la proposta de menús vegetarians és de
l’any passat. Els responsables de les cafeteries han de fer les propostes
de menús, però el problema és que en el seu contracte no figura que
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tinguen l’obligació de fer-ne, encara que alguns ho fan. Respecte del pla
de prevenció, som una Universitat complicada i heterogènia i
s’encarregarà de fer-ho una empresa externa, ja que és important iniciar-
lo, encara que hi cal la col·laboració de tots.

El rector afegeix, pel que fa als menus vegetarians que a partir d’ara, es
pot afegir aquesta obligació en el plec de condicions.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que a la pàg. 8
hi ha un error en la denominació de l’Escola.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS informa que la proposta
és un document millorat respecte del que hi havia i que va aconseguir el
vot favorable de la part sindical. Pel que fa a l’aplicació ISTAS-21 es un
programa complicat, basat en les respostes a enquestes; i respecte dels
menjadors, l’any passat es va demanar la inclusió d’una cláusula: que no
es poden vendre begudes alcohòliques de més de 18 graus, però s’està
complint en algunes cafeteries. Finalment, indica que el pla de prevenció
anirà endavant.

El rector afegeix, respecte del tabac i les begudes alcohòliques, que els
adjudicataris demanen una contraprestació econòmica a canvi.

Antoni Martinez Andreu pregunta què s’ha de fer quan un professor
fuma en el seu despatx.

El rector indica que contestarà en el torn obert de paraules.

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 2/2008. “Aprovar el Pla d’Actuació del Servei
de Seguretat, Salut i Qualitat Ambiental, corresponent
al 2008, que s’adjunta com a annex.” Annex I.

Punt 4. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de
col·laboració.

El rector presenta l’assumpte i fa reerència a la documentació que hi ha
en la web de la Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions. No n’hi ha sol·licituds.
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Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords
següents:

ACGUV 3/2008. “Autoritzar la signatura del conveni de
col·laboració entre la Universidad del Bio-Bio (Xile) i la
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a
annex.”Annex II.

ACGUV 4/2008. “Autoritzar la signatura del conveni de
col·laboració entre Giorgia Institute of Technology i la
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a
annex.” Annex III.

ACGUV 5/2008. “Autoritzar la signatura del conveni de
col·laboració entre la Universidad Mayor de Xile i la
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a
annex.” Annex IV.

ACGUV 6/2008. “Autoritzar la signatura del conveni de
col·laboració entre la Universidad Santo Tomás
(Bucaramanga. Colombia) i la Universitat de València, el
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex V.

Punt  5. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de llicenciatura,
diplomatura i enginyeria.

El vicerector de Convergència Europea i Qualitat presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que acompanya la convocatòria.

S’obre un torn d’intervencions. No n’hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords
següents:

ACGUV 7/2008. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura/diplomatura, en les titulacions adscrites a
la Facultat de Geografia i Història, corresponents al curs
acadèmic 2006/2007, a la diplomada i als llicenciats i
llicenciades següents:

Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació:
. Mª José Verdejo Martínez.
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Llicenciatura en Geografia:
. Mercedes Berenguer Bodi.

Llicenciatura en Història de l’Art:
. Mar Baztan Sabalza.
. Josep Belda Beneyto.
. Samuel Sebastián Pérez Rodríguez.

Llicenciatura en Història:
. Núria Verdet Martínez.
. Domingo Carlos Salazar García.
. Miquel Verdejo i Viu.”

ACGUV 8/2008. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura, de la Facultat de Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport, corresponent al curs acadèmic
2006/2007, a la llicenciada i llicenciat següents:

. Beatriz Serrano Iranzo

. Álvaro Martí Ibàñez”

ACGUV 9/2008. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura/diplomatura en les titulacions adscrites a la
Facultat de Farmàcia, corresponent al curs acadèmic
2006/2007, a les diplomades i al llicenciat i llicenciades
següents:

Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica:
. Mª Antonia Más  Galmes.
. Ángeles Mayordomo Moreno.

Llicenciatura en Farmàcia: (Pla 73)
. Orientació Sanitària: Mª del Carmen Almenar
Navarro.
. Orientació Industrial: No procedeix.
. Orientació Ecològica: No procedeix.

Llicenciatura en Farmàcia (Pla 99)
. Sivia Monteagudo Abietar.
. Mª Dolores Pérez Carrión.
. José Javier Soriano Sempere.
. Elena Montoliu Irles.

Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments:
. Mercedes Sotos Prieto.”

ACGUV 10/2008. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura de la Facultat de Química, corresponent al
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curs acadèmic 2006/2007, als llicenciats i la llicenciada
següents:

Llicenciatura en Química:
. Efren Adolfo Navarro Moratalla.
. Isuha Maria Tarazona Teruel.
. Samuel Rodríguez Soriano.”

ACGUV 11/2008. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat de
Ciències Biològiques, corresponent al curs acadèmic
2006/2007, als llicenciats i les llicenciades següents:

Llicenciatura en Biologia:
. Ana Durban Vicente.
. Tamara Garrido Gómez.
. Alexandre Mestre Pérez.
. Pilar Domingo Calap.

Llicenciatura en Bioquímica:
. Hegías Mira Bontelbal.

Llicenciatura en Ciències Ambientals:
. Maria Molinos Senante.”

ACGUV 12/2008. “Concedir premi extraordinari de
llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat de
Dret, corresponent al curs acadèmic 2006/2007, als
llicenciats i les llicenciades següents:

Llicenciatura en Criminologia.
. María Soledad Caballero Costa.
. Eva María Caballero Costa.

Llicenciatura en Ciències Polítiques i de
l’Administració:
. Raquel Vaño Vicedo.

Llicenciatura en Dret:
. Javier Moreno Plantada.
. Manuel Alejandro Penadés Fons.
. Raquel Vaño Vicedo.
. Laura Cristina Morell Aldana.
. Francisca Arolas Lloris.
. María Dolores Borqes Blazquez.
. Emilio Amezcua Ormeño.
. Marta Lalaguna Holzwarth.
. Rosa María Serra Salvador.
. Rafael Lillo Felis.”
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Punt 6. Informe sobre comissions de serveis.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que acompanya la convocatòria.

S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 13/2008. “Concedir comissió de serveis a la
professora Raquel Medina Plana, adscrita al
Departament de Dret Financer i Història del Dret de la
Universitat de València, per a prestar els seus serveis en
la Universidad Complutense de Madrid, durant el curs
acadèmic 2007/2008.”

Punt 7. Aprovació, si escau, de criteris per a l’elaboració de l’oferta
d’estudis de llicenciatura, diplomatura i enginyeria del curs 2008/2009.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que hi ha en la web de la Secretaria
General. Afegeix que s’han recollit algunes demandes de l’any passat. Els
subgrups de pràctiques seran de 40 estudiants per a assignatures
troncals i obligatòries.

S’obre un torn d’intervencions.

El secretari de la Facultat d’Economia indica que pot afectar als estudis
de grau i caldria corregir el terme “grau” en la documentació.

Javier Pallarés intervé sobre el punt 2, docència en valencià, i indica que
és esencial augmentar-ne l’oferta. D’altra banda, pregunta cas
d’incompliment dels criteris, com es denuncia i com es resol.
Respecte al punt 4, segon paràgraf opina que s’hauria de tenir en
compte l’ordre de matrícula per tancar els grups; i quant a les fitxes de
les assignatures, assenyala que la meitat no tenen actualitzats ni els
programes, ni els crèdits, ni el professorat.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica contesta sobre els
incompliments de la docència en valencià, que alguna vegada s’ha
denunciat i s’ha resolt, fins ara a les bones. Si un grup s’ofereix en
valencià, el professor ha de fer la classe en aquesta llengua, ja que no
s’ha d’enganyar a l’estudiant. Està d’acord a estimular la docència en
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valencià. Pel que fa als grups, els darrers alumnes matriculats són els que
els troben tancats i, fins ara, no hi ha hagut grans protestes.

El rector proposa que en el punt 2, 1r paràgraf s’afegisca que almenys
un grup haurà de ser en valencià, però mantenint la proporció establerta
segons el nombre de grups ofertats. Indica que cal tenir en compte que
els recursos són limitats

El vicerector de Convergència Europea i Qualitat contesta, respecte de
les fitxes tècniques, que cal distinguir entre fitxa tècnica i guia docent o
programa; la fixta tècnica no s’ha d’actualitzar tots els anys, perquè es
refereix a les condicions estructurals de la matèria, però els programes si
que cal actualitzar-los.

El rector prega als degans i directors de centres que tinguen en compte
els comentaris que s’han fet a l’hora de fer l’oferta de l’any vinent.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (31 vots a favor), es pren l’acord següent:

ACGUV 14/2008. “Aprovar els Criteris per a
l’elaboració de l’oferta d’estudis de llicenciatura,
diplomatura i enginyeria següents, corresponents al curs
acadèmic 2008/2009:

1. OFERTA D'ASSIGNATURES

Per tal de facilitar l'organització docent, el nombre de grups de teoria i
de subgrups de pràctiques d'aula de totes les assignatures troncals i
obligatòries d’un mateix curs s’ha de determinar en funció de la
mitjana d'estudiants matriculats el curs anterior o de les variacions en
els númerus clausus. Les capacitats dels grups de les assignatures
troncals i obligatòries han de tenir un valor entre 100- 120 estudiants
en les assignatures de primer cicle, i 80-100 en els grups de segon cicle
(Excepte les titulacions que només han de tenir un grup). La grandària
mitjana dels subgrups de pràctiques d'aula ha de ser de 40 estudiants.
Les optatives han de tenir els mateixos valors, entre 100-120 estudiants
en els grups de primer cicle, i 80-100 en els grups de segon cicle. La
grandària mitjana dels subgrups de pràctiques d’aula ha de ser de 40-
60 estudiants.

Les capacitats de la resta de subgrups s'han d’ajustar al nombre
d'estudiants següent:
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Primer cicle                                             Segon cicle
Aula informàtica (') 32-40 32-40
Laboratori 16-24 16-20
Pràct. externes/Pràcticum('') 25 125
Projecte final de carrera (''') 1 crèdit per alumne de1 crèdit per alumne de

primera matrícula primera matrícula'

Tot i amb tot, com a conseqüència d'un possible excés de matrícula, es
poden afegir amb posterioritat a la matrícula grups teòrics o subgrups
de pràctiques en assignatures específiques amb una demanda
excepcional.

Igualment, les CAT podran formular propostes de reducció del
nombre d’estudiants per grup en la troncalitat i obligatorietat sempre
que es posen en marxa actuacions especials en relació amb el fracàs
escolar i es racionalitze l’oferta d’optatives i de matèries de lliure
elecció.

En oferta docent, el nombre de grups es determinarà sobre la base
d'optimitzar les capacitats en funció del nombre d'estudiants prevists.
En els casos en què la CAT ho considere aconsellable, i sobretot en les
assignatures de pràctiques de laboratori, el volum dels grups ha de ser
el de la suma de les capacitats dels laboratoris.

També s’ha de procurar que el nombre de subgrups de laboratori o
d'aula d'informàtica siga homogeni en cada tipus d'aula per a totes les
assignatures troncals i obligatòries d'un mateix curs, i s’haurà de
moure en el rang de capacitats de cada tipus.

-  Els grups d'assignatures optatives que durant el curs 07-08 no
hagen superat un mínim de 20 estudiants matriculats en
titulacions amb limitació d’entrada igual o superior a 200 o el
10% del nombre d’estudiants admesos quan la limitació siga
menor de 200, no s’oferiran el curs 08-09, passant necessàriament
a oferta biennal. Les CATs establiran l’ordre de rotació i les
mesures necessàries entre aquestes per tal de possibilitar una
oferta adequada. En qualsevol cas no s’admetrà la impartició
d’una assignatura amb menys de sis estudiants matriculats.

-  El disseny de l’optativitat en l’oferta haurà de conjugar la
diversitat necessària amb les capacitats necessàries per tal de
respectar l’optativitat que els estudiants han de cursar, tenint en

                                      
(') En funció de la capacitat de l’aula i del nombre d’ordinadors disponibles.
('') A l’efecte de reconeixement de tasques docents es reconeixeran, com a màxim, 20 crèdits per cada 125
estudiants matriculats el curs 2007-2008, excepte en el cas de la Diplomatura d'Infermeria i les diplomatures de
Magisteri. Això no obstant, des del punt de vista de l’organització docent, es permetrà fer grups més petits, sempre
que es respecte la repercussió docent comentada. A cada professor no es podrà assignar més de 4 crèdits.
(''') A l'efecte de reconeixement de tasques docents, és reconeixerà 1 crèdit per cada estudiant matriculat per
primera vegada. Des del punt de vista de l'organització docent, es permetrà fer grups de la grandària que es
considere més adient.
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compte en tot moment els recursos dels departaments. No es
dotaran incidències per a la cobertura d’assignatures quan les
àrees de coneixement se separen del model teòric en la seua
distribució dels recursos humans entre troncalitat i optativitat

-  Els increments de noves optatives i/o nous grups hauran de ser
compensats per la reducció d’uns altres o l’alternança temporal
de l’oferta en les diverses titulacions.

-  Els departaments que tinguen superàvit de recursos docents
hauran d’oferir optatives i matèries de només lliure elecció,
dintre de les previsions establertes per la CAT. En qualsevol cas
els departaments amb superàvit podran acordar amb la CAT la
impartició d’altres optatives en tant es comprometen a que ho
faran exclusivament amb els recursos docents de que disposen i
sempre que ho permeta la disponibilitat d’aules.

-  Per a la lliure elecció s'han d’obrir totes les assignatures dels
plans d'estudis oficials que complisquen la normativa i figuren en
l’oferta del curs 08-09. Les CAT proposaran el tant per cent de
places que es reservaran per a la lliure elecció en cadascuna de les
assignatures/grups; en cas contrari, es procedirà d'ofici a
incrementar el 5% de la capacitat nominal de l'assignatura/grup.
Seran excloses de la lliure elecció les assignatures que a proposta
de la CAT obtinguen el vistiplau del Vicerectorat de Professorat i
Ordenació Acadèmica.

- Com a criteri general, les assignatures de lliure elecció que l’any
anterior oferiren un grup no haurien d’oferir-se si no han assolit
el 80% de matrícula.

-  Al curs 2008-2009 no haurà nova oferta de lliure elecció
específica, donat que els recursos son necessaris per als postgraus
oficials que es troben en període d’implantació.

S’ha de suprimir completament l'oferta de plans extingits, que
s'activarà posteriorment i només quan s’escaiga. Tampoc no s’ha
d'incloure en aquest moment l'oferta de grups especials (IN, XF, FC,
Internacionals, etc), de manera que no interferisquen l'aprovació de
l'OCA. Aquests grups es crearan durant el curs quan s’escaiga.

2. DOCÈNCIA EN VALENCIÀ

En l’oferta de curs acadèmic, sempre que d’una assignatura (troncal,
obligatòria, optativa) se n’oferisca més d’un grup en una mateixa
titulació, almenys un haurà de ser en valencià, però mantenint la
proporció establerta segons el nombre de grups ofertats.

Quan d’una assignatura n’hi haja un sol grup i aquest no s’oferisca en



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.30 DE GENER DE 2008

-15-

valencià, però hi hagen altres titulacions on s’impartisquen altres
grups de la mateixa assignatura, s’ha de facilitar que els estudiants
puguen matricular-se als grups en valencià oferts en aquestes altres
titulacions.

Quan hi haja un sol grup d’una assignatura en la titulació, aquest
s’oferirà en la llengua que determinarà la CAT. No obstant això, per al
curs 08-09 s’han d’oferir en valencià almenys una quarta part de la
docència impartida.

Les Comissions Acadèmiques dels Títols i els departaments han de
garantir que la docència siga impartida en la llengua que establirà
l’OCA.

Aquests criteris no s’apliquen a les matèries que imparteixen les àrees
de Filologia i Didàctica de la Llengua.

3. HORARIS

• L’horari per a cada assignatura/grup ha de ser el mateix durant
tot el període en què es se’n fa la docència, o almenys durant
cada quadrimestre, ja que és l’única manera de proporcionar a
l’estudiant un horari setmanal tipus. Cada aula ha de tenir
assignat un horari únic.

•  Es considera necessari que les assignatures de curta durada no
siguen ofertes al començament de cada curs, per tal d’evitar que
una part de la seua docència siga impartida abans de tancar-se el
procés de matrícula.

• A fi d’aprofitar millor els espais docents, cal fixar franges
horàries uniformes, eliminar fraccions d’hores i diferenciar les
franges horàries d’optativitat de la troncalitat i obligatorietat.
Totes les classes han de començar i acabar a hores en punt o a les
mitges. La durada mínima de cada sessió és d'una hora. Es
recomana que la durada  màxima de les sessions de teoria siga de
dos hores.

• La docència d’una titulació s'ha de repartir equitativament al
llarg dels cinc dies hàbils setmanals.

• Amb caràcter general si s’ofereix més d’un grup, almenys un ha
de tenir horari de matí i altre horari de vesprada. En cas de que
alguna CAT considere que existeixen raons per oferir tots els
grups en un mateix torn horari, haurà d’emetre un informe
fonamentat que serà estudiat per la Comissió de Professorat.

• S'ha de fer compatible el major nombre possible de
combinacions d’horaris dels subgrups pràctics de les diverses
assignatures d’un mateix curs i grup de teoria.

• En els casos en què els subgrups pràctics d'un mateix curs i grup
puguen coincidir en horari, els horaris dels subgrups s’han de
dissenyar en funció de conjunts horaris, que són conjunts de
subgrups de diferents assignatures i tipus d'aula que
proporcionen compatibilitat horària i resulten desitjables com a
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matrícula d'un estudiant.
• Si s’ofereix un sol grup en valencià d’una assignatura, aquest

tindrà preferentment horari de matí. Si se n’ofereix més d’un
grup, s’ha de procurar que queden distribuïts de forma
proporcional entre les franges de matí i vesprada, amb un
resultat mai no desfavorable a la primera d’aquestes franges.

• Tant els horaris com l’idioma han de quedar perfectament
reflectits en tota la documentació i en les corresponents
aplicacions informàtiques que es posen  a l’abast del estudiants.

4. GESTIÓ DE LA MATRÍCULA

Donada la implantació de l’automatrícula cal que l'oferta siga tan
clara i estructurada com siga possible, la qual cosa anirà sempre en
benefici de tots.

Una vegada finalitzada la matrícula, els centres reagruparan aquells
grups i subgrups amb baixa matricula, sempre que no resulte afectat el
normal desenvolupament de la docència i siga aconsellable per
optimitzar els recursos docents.

5. NOMENCLATURA

Els grups han de tenir una nomenclatura significativa. Els grups
d'assignatures teòriques o teoricopràctiques, es denominaran amb una
lletra. Els grups només pràctics (mes reduïts), amb una lletra i un dígit.
La lletra ha de coincidir amb la dels grups grans d'altres assignatures
del mateix curs, i el dígit, amb la numeració dels subgrups de les
assignatures teoricopràctiques del mateix curs.

Quan una assignatura siga transversal, i es plantegen grups per
titulacions, es recomana que la seua nomenclatura siga clara i
diferenciada i que en done informació als estudiants (per informar
d'aquesta o d’altres situacions, s’haurà de fer en el camp
d'observacions), així com als procediments informàtics escaients.

Algunes nomenclatures es reserven per a circumstàncies especials de
gestió acadèmica, com els grups IN (convocatòries d'intercanvi), XF
(extraordinària fi de carrera per extinció del pla), FC (avanç de
convocatòria per a fi de carrera), per la qual cosa no se n’ha de fer ús.

Els subgrups que no comporten divisió del grup, s’han de numerar
amb el “0”. Els subgrups que comporten divisió del grup, s’han de
numerar amb nombres positius i consecutius, que començaran amb
“1” per a cada tipus d'aula”.
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Punt 8. Aprovació, si escau, de Normes per al desenvolupament de la
promoció professional del professorat durant el curs 2008/2009.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que hi ha en la web de la Secretaria
General.

El rector manifesta el seu desig que l’any vinent hi hagen molts
professors acreditats, però hi haurà que estudiar els processos de
promoció.

S’obre un torn d’intervencions.

Antoni Martínez Andreu pregunta si la promoció dels TEU doctors a TU
està prevista, i indica que en el punt 3 de la proposta, la data del 15 de
febrer de 2008 està molt ajustada.

El rector li contesta que la promoció dels TEU és automàtica segons la
LOU reformada i, respecte a la data, prefereix que no es canvie.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 15/2008. “Aprovar les Normes per al
desenvolupament de la promoció professional del
professorat durant el curs acadèmic 2008/2009 següents:

 Els Departaments que tinguin professorat en qualsevol de les situacions enumerades a continuació podran

sol·licitar la transformació de les places.

1) PROFESSORAT CONTRACTAT:
1.1.-Professorat contractat LRU:

1.- Associats a temps complet doctors: Es podrà sol·licitar la transformació de la plaça en
Ajudant doctor, Contractat doctor o Titular d’Universitat. Serà requisit l’acreditació o
habilitació respectiva.

2.- Associats a temps complet tipus II: si abans de l’1 d’octubre de 2009 es troben en
possessió del títol de doctor els candidats podran sol·licitar el canvi a Associats tipus III.
1.2.- Professorat contractat LOU:

1- Ajudants doctors, per transformació dels seus contractes d’Ajudants LRU o Associats a
temps complet: Es podrà sol·licitar la transformació de la plaça en Contractat doctor, Titular
d’Universitat, si el candidat té l’acreditació o habilitació respectiva.

2- Ajudants doctors: Es podrà sol·licitar la transformació de la plaça en Titular d’Universitat si
el candidat té l’habilitació respectiva. Les peticions s’atendran en funció de les disponibilitats
pressupostàries.
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També es podrà sol·licitar la transformació de la plaça en Contractat Doctor si el candidat
finalitza el seu contracte i la seua eventual pròrroga amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2009;
també es podrà sol·licitar aquesta transformació si el candidat finalitza el seu contracte i la seua
eventual pròrroga abans de l’1 d’octubre de 2010, té l’acreditació respectiva i, almenys una
antiguitat de set anys com a PDI a 30 de setembre d’enguany. Les peticions s’atendran en funció
de les disponibilitats pressupostàries d’acord, si escau, amb els criteris que figuren en l’annex.

3- Ajudants Es podrà sol·licitar la transformació de la plaça en ajudant doctor sempre que el
candidat tinga les condicions legals per a ocupar-la. La provisió de la plaça transformada
requerirà la convocatòria de concurs públic. També es podrà sol·licitar la transformació en plaça
de Titular d’Universitat si el candidat està habilitat, o la transformació en plaça de Contractat
Doctor si el candidat finalitza el seu contracte i la seua eventual pròrroga amb anterioritat a l’1
d’octubre de 2009. Les peticions de transformació a TU i Contractat Doctor s’atendran en funció
de les disponibilitats pressupostàries d’acord, si escau, amb els criteris que figuren en l’annex.
(*)En el cas de les places d’Ajudant dotades per política universitària per tal de pal·liar
l’envelliment de les plantilles, la dotació de la promoció suposa l’amortització automàtica de la
plaça del primer professor que es jubile.

4.- Contractats doctors: Es podrà sol·licitar la transformació de la plaça en Titular
d’Universitat, si el candidat està habilitat.

5.- Col·laboradors: Es podrà sol·licitar la transformació de la plaça en Titular d’Universitat si el
candidat està habilitat.

2) PROFESSORAT FUNCIONARI:

1.-Professors Titulars: Es podrà sol·licitar la transformació de les places en Catedràtic
d’Universitat si els candidats es troben habilitats. Les peticions s’atendran dintre de les
disponibilitats pressupostàries d’acord, si escau, amb els criteris que figuren en l’annex.

2.-Funcionaris interins dels cossos docents universitaris que ocupen places amb reserva
legal: Es podrà sol·licitar la dotació d’una plaça de Titular d’Universitat si n’hi ha habilitats a TU
o CEU fins el 15 de febrer de 2008.
(*)En aquest cas, s’amortitzarà la primera plaça vacant de la mateixa categoria que es
produeixca a l’àrea de coneixement.

3) ALTRES DISPOSICIONS:

El requisit d’acreditació o habilitació s’haurà de complir a 15 de febrer de 2008, a excepció dels
ajudants o ajudants doctors que finalitzen el seu contracte i la seua eventual pròrroga al llarg del
curs 2008/2009.
Les sol·licituds hauran d’ésser trameses i informades pel Consell de Departament fins el 15 de febrer de 2008.

ANNEX
CRITERIS PER A PRIORITZAR LES PROMOCIONS EN CAS D’INSUFICIÈNCIA

PRESSUPOSTÀRIA

Criteri general: com a criteri general, aplicable a qualsevol dels casos següents, no es faran
noves dotacions quan en l’àrea de coneixement hi hagen places vacants de la categoria
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requerida o anàloga, tret del cas que aquesta es trobe ocupada interinament, tot aplicant els
criteris de promoció pactats en la Mesa Negociadora de la disposició transitòria 12a dels
Estatuts. Es requisit l’habilitació prèvia (o, si escau, l’acreditació) per a la categoria de la qual es
tracte en tots els casos següents.

Promoció de places d’ajudant i ajudant doctor a Contractat doctor i TU: es transformaran en
tot cas les places, quan els contractes dels candidats finalitzen durant el curs 2008/2009. Per a la
resta de sol·licituds es consideraran prioritàries les promocions a TU, d’acord amb la
convocatòria d’habilitació i, per últim, l’antiguitat com a PDI.

Promoció de TU a CU:
En cas d’insuficiència pressupostària per atendre totes les sol·licituds, s’aplicarien els criteris
següents:

• Es dotaria, com a màxim, una plaça per àrea de coneixement en cada
ampliació de plantilla.

• Tindrien prioritat les àrees “consolidades” sense cap plaça CU. A aquest efecte, la
Comissió de Professorat valorarà si l’àrea s’ha de considerar consolidada, tot prenent en
consideració els antecedents i la previsible evolució de la seua dotació, d’acord amb les
xifres estructurals de plantilla. No s’entendrà consolidada cap àrea si no disposa,
almenys, de tres professors estables a temps complet.

• La resta de sol·licituds es valorarien d’acord amb el barem següent:
• mèrits personals: 1 punt per sexenni i fins a 1 punt per cada sis anys gestió(*).
• estructura de plantilla: s’establirà una gradació segons la ràtio CU/resta del personal

estable.
• anteriors dotacions a l’àrea de coneixement: restaríem punts d’acord amb les dotacions

anteriors (3, si s’han produït l’any anterior; 2, si fa dos anys; 1, si en fa tres).
• permanència en “llista d’espera”: afegiríem un punt per any des que es va produir

l’habilitació sense que s’haja produït la dotació.
En cas d’empat, s’hauria d’atendre, successivament, a la major puntuació obtinguda en l’apartat
“estructura de plantilla” i permanència en “llista de espera”, a més dels mèrits de docència. Si
persistira l’empat, s’hauria d’atendre a l’antiguitat en la Universitat de València”.

(*) Es valorarà la puntuació obtinguda per a la concessió del component per mèrits de gestió de
la retribució addicional del Decret 174/2002 del Govern Valencià i la participació en òrgans
assessors i de gestió, valorada per la Comissió de Professorat.”

Punt 9. Autorització,si escau, del pagament amb caràcter de bestreta de
retribucions addicionals del professorat universitari per a l’any 2008.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que hi ha en la web de la Secretaria
General.

S’obre un torn d’intervencions. No n’hi ha sol·licituds.
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Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 16/2008. “Autoritzar la Gerència de la
Universitat al pagament en concepte de bestreta,
amb caràcter mensual i a partir de gener de
2008, de la quantia que figura com avant-
proposta d’assignació individual en la
convocatòria de les retribucions addicionals de
l’any 2008 corresponents als articles 21,22, 23 i
25 del Decret 174/2002. Aquest pagament
s’entendrà com a bestreta de les quantitats
finalment reconegudes pel Consell Social i, per
tant, serà susceptible de compensació en cas que
aquestes no s’ajusten a les reconegudes
provisionalment.”

Punt 10. Autorització, si escau, al PDI per a l’ampliació del termini per a
sol·licitar l’acolliment al programa d’incentivació de la jubilació.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que hi ha en la web de la Secretaria
General. Afegeix que aquesta proposta només afecta al PDI.

S’obre un torn d’intervencions. No n’hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 17/2008. “Ampliar per al personal docent, fins
al 15 d’abril de 2008, el termini previst per a la
presentació de sol·licituds de jubilació voluntària i
acolliment al programa d’incentius a la jubilació (acord
del Consell de Govern 210/2007, de 19 de desembre), tot
atenent la repercussió que enguany té en el calendari
laboral de la Universitat de València la continuïtat en el
temps dels períodes festius de Falles i Setmana Santa. ”

Punt 11. Estabilització, si escau, d’investigadors dins del programa
Ramon i Cajal.

El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que acompanya la convocatòria. Explica
que els dos investigadors que es proposen ja han extingit el seu
programa Ramon i Cajal i l’estabilització es farà mitjançant un contracte
indefinit a càrrec de la Fundació General de la Universitat. Els dos
candidats compleixen els requisits exigits.
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S’obre un torn d’intervencions. No n’hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 18/2008. “Informar favorablement sobre la
contractació de la investigadora Rossella Mello i de
l’investigador Francisco Javier Aznar Avendaño, per
part de la Fundació General de la Univ. de València i
dins del marc del programa especial d’estabilització
d’investigadors reincorporats.”

Punt 12. Autorització, si escau, de signatura de contracte de llicència de
coneixements cientificotècnics secrets.

El vicerector d’investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en la web de la Secretaria
General. Afegeix que es tracta de protegir el procediment per a fabricar
el producte durant 20 anys.

S’obre un torn d’intervencions. No n’hi ha sol·licituds.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 29
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 19/2008. “Autoritzar la signatura del contracte
per a llicència de coneixements cientificotècnics secrets
(know-how) sobre un nou procediment de síntesi
industrial de l'atraient químic de ceratitis capitata
(mosca de la fruita), el text del qual s’adjunta com a
annex.” Annex VI.

Punt 13. Resolució, si escau, de recursos contra acord de premis
extraordinaris de doctorat.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en la web de la Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions. No n’hi ha sol·licituds

Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords
següents:
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ACGUV 20/2008. “ Estimar parcialment el recurs
presentat per Alicia García Herrera contra acord del
consell de govern de 19 de juny de 2007, pel qual es
concedeixen els premis extraordinaris de doctorat,
d’acord amb la resolució que  s’adjunta com a annex.”
Annex VII.

ACGUV 21/2008. “ Estimar parcialment el recurs
presentat per Rafael Roca Ricart, contra l’acord del
consell de govern de 19 de juny de 2007, pel qual es
concedeixen els premis extraordinaris de doctorat,
d’acord amb la resolució que  s’adjunta com a annex.”
Annex VIII.

Punt 14. Aprovació, si escau, del Reglament d’Impugnacions de
Qualificacions.

La vicerectora de Relacions Institucionals presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en la web de la Secretaria
General. Informa que es tracta d’una proposta de millora que entraria en
vigor en la propera convocatòria d’exàmens i també evita modificacions
repetides de les actes. Té l’informe de l’Assessoria Jurídica, la comissió
d’Estatuts i la Junta Consultiva. Demana el vot favorable.

Cedeix la paraula al president de la Comissió d’Estatuts perquè n’informe.

El president de la Comissió d’Estatuts indica que les modificacions
proposades per la Comissió són tècniques.

La secretària general afegeix que la Junta Consultiva ha assumit les
modificacions de la Comissió d’Estatuts.

S’obre un torn d’intervencions.

Javier Pallares intervé respecte de la modificació de la Junta Consultiva a
l’art. 1, paràgraf 2n, que indica que el professor responsable ha de
publicar les qualificacions provisionals en els taulers del centre i
departament i/o en l’Aula Virtual. Proposa eliminar la “o”. A més,
proposa que la comissió siga paritària (art. 7).

El director de l’Escola Universitaria de Magisteri “Ausiàs March” pregunta
si la revisió és un requisit indispensable per a la impugnació, ja que,
sembla que ha de quedar clar. Pel que fa a l’art. 2, s’hauria d’explicitar
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qui pot certificar, ja que hi ha centres, com el seu, amb 19 departaments
i sols 4 hi tenen seu, on es molt complicat. Per tant, proposa eliminar “si
escau”. Respecte de l’art. 3 cal definir el termini per a la publicació
definitiva de les qualificacions.

Ernest Cano intervé sobre els terminis (art. 6), ja que considera que no
estan ben definits. Li sembla que hi ha un termini perquè la comissió
revise totes les impugnacions. A més ha de quedar clar a qui obliga el
que diu aquest article.

El secretari de la Facultat d’Economia està d’acord amb la intervenció
d’Ernest Cano i pregunta si en els terminis els dies són hàbils. Opina que
la proposta és massa reglamentista i que els terminis són massa
ajustats, sobretot en centres amb grups grans, la qual cosa pot produir
efectes negatius en la qualitat de l’avaluació.

Antoni Martinez Andreu indica que, segons la redacció de l’art. 1, tot
sembla impugnable i cal aclarir-ho. També demana aclariments sobre els
examens parcials, ja que aquests no comporten actes.

La vicerectora de Relacions Institucionals contesta Javier Pallares. Indica
que la comissió paritària és díficil d’aconseguir i per això s’ha fixat un
mínim (3 professors i 1 estudiant).

A continuació, contesta al director de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs
March” respecte de l’art. 2 que l’estudiant podrà impugnar, desprès
d’haver presentat la sol·licitud de revisió. Respecte de l’art. 3, sobre la
publicació definitiva, opina que és en el moment que l’acta es fa
definitiva. Pel que fa a la certificació de la revisió considera que és un
punt feble del reglament.

Contesta Ernest Cano que l’article 6 obliga al professor i que la comissió
de revisió és un òrgan permanent en època d’exàmens. També considera
que és complicat unificar terminis per a totes les revisions.

Al secretari de la Facultat d’Economia li diu que, efectivament, és
reglamentista perquè això és el que cal i que els dies són hàbils i
constarà expressament. Afegeix que el termini per presentar l’acta és el
mateix que hi havia.

La secretària general contesta Javier Pallarés respecte d’on es publiquen
les qualificacions. Indica que segons la modificació de la LOU es poden
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publicar en pàgines internes. Per tant, es pot fer en l’Aula Virtual, però
no en una pàgina oberta a tothom.

La vicerectora de Relacions Institucionals aclareix Antoni Martínez que la
revisió afecta a exàmens parcials i treballs i la impugnació es refereix a
l’examen desprès d’haver-se qualificat l’assignatura globalment.

El rector opina que és molt important arribar a una normativa clara i
inquestionable i davant les intervencions anteriors prefereix retirar la
proposta. Demana als intervinents que traslladen a la Secretaria General
les seues valoracions i qüestions perquè es tinguen en compte.

Punt 15. Proposta de creació, si escau, de l’Institut Universitari
d’Investigació en Psicologia dels recursos humans, Desenvolupament
organitzacional i qualitat de la vida laboral (IDOCAL).

El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en la web de la Secretaria
General. Afegeix que hi ha un error en la denominació de l’Institut. El
nom correcte és Institut Universitari d’Investigació en Psicologia dels
recursos humans, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat
de vida Laboral. La comissió de Professorat, la d’Investigació i la Junta
Consultiva han fet informes favorables. La comissió d’Estatuts i
l’Assessoria Jurídica han proposat algunes esmenes que han estat
assumides pels proposants. Tant en la Junta Consultiva com en l’informe
de l’Assessoria Jurídica es fa menció al terme “organitzacional”. Aclareix
que està reconegut pel CERCATERM. Agraeix els degans de les Facultats
de Psicologia i Ciències Socials, a la degana de la Facultat d’Economia, al
director del Departament de Direcció d’Empreses i als proposants que
han consensuat per construir una proposta viable.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Psicologia agraeix la intervenció del vicerector i
també el suport i l’esperit de consens que hi ha hagut.

El degà de la Facultat de Ciències Social i el secretari de la Facultat
d’Economia es manifesten en el mateix sentit.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (37 vots a favor), es pren l’acord següent:
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ACGUV 22/2008. “Proposar la creació de l’Institut
Universitari d’Investigació en Psicologia dels Recursos
Humans, del Desenvolupament Organitzacional i de la
Qualitat de Vida Laboral, l’expedient del qual s’adjunta
com a annex.” Annex IX.

Punt 16. Nomenament, si escau, d’un representant de la UVEG per
formar part de l’Observatori de Dret Civil.

La vicerectora de Relacions Institucionals presenta l’assmpte i indica que
l’Observatori de Dret Civil es va crear al 2002 per recopilar tot el dret
civil propi. La Generalitat Valenciana ha demanat un rerpesentant. Fins
ara hi era el professor titular de Dret Civil, Jesús Estruch, i és el que
proposa que continue.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret està d’acord amb la proposta.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:

ACGUV 23/2008. “Designar Jesús Estruch Estruch,
professor titular de Dret Civil, com a representant de la
Universitat de València en l’Observatori de Dret Civil
Valencià”

Punt 17. Aprovació, si escau, de la integració de la Universitat de
València com a soci adherit a l’Asociación de Empresas Biotecnológicas
de la Comunidad Valencianan (BIOVAL).

La vicerectora de Relacions Institucionals presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en la web de la Secretaria
General.

El vicerector d’Investigació i Política Científica afegeix que la resta
d’universitats valencianes que tenen a veure amb la biotecnologia ja hi
són en aquesta Associació. Demana del vot favorable.

S’obre un torn d’intervencions. No n’hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:
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ACGUV 24/2008. “Aprovar la integració de la
Universitat de València com a soci adherit a l’Asociación
de Empresas Biotecnológicas de la Comunidad
Valenciana (BIOVAL), els Estatuts de la qual s’adjunten
com a annex.” Annex X.

Punt 18. Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de l’Institut
Universitari de Tràfic i Segurerat Vial (INTRAS).

Es retira.

Punt 19. Modificacions pressupostàries.

No hi ha cap proposta.

Punt 20. Torn obert de paraules.

El rector contesta Javier Pallarés respecte de la titulació de Medicina a la
Universitat Catòlica. Indica que aquest títol encara no s’ha registrat i, per
tant, no es pot impartir i que, amb aquesta titulació hi ha un problema
tant a nivell de la Comunitat Valenciana com de l’Estat. El ministeri de
Sanitat n’ha fet una proposta d’incrementar 2000 places, però és una
decisió política del Govern.

El vicerector de Postgrau contesta Pallarés, respecte de la situació del
CAP. Indica que continuarà per a l’any vinent i a la Universitat s’ha
constituït un grup de treball per perfilar el màster. Manifesta que tindrà
una reunió amb els estudiants per invitar-los a participar en el procés.

El rector contesta Antoni Martínez sobre el fet de fumar en el despatx.
Indica que cal respectar la llei i no es pot fumar en un espai docent. Cal
fer la denuncia corresponent i es compromet a demanar assessoria
jurídica sobre aquest assumpte.

D’altra banda, informa sobre la situació de l’equip de direcció, per la falta
de vicerector de Relacions Internacionals, que espera que se solucione en
una setmana, i que hi han dos delegats del rector per seguir funcionanat.
Anuncia que, mentrestant, el vicerector de Comunicació i Assumptes
econòmics es farà càrrec de l’àrea d’Internacionial i la vicerectora de
Relacions institucionals de la de Cooperació.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que, pel que fa
a la 37è edició del Curset d’Orientació als estudis universitaris,



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.30 DE GENER DE 2008

-27-

organitzada per institucions privades, enguany la Universitat de València
actua com a col·laboradora i seria interessant que per a l’any vinent,
fòrem participants, ja que la Universitat Politècnica així apareix. D’altra
banda, informa que al diari La Razón es diu que la CRUE proposa que el
curs comence un mes abans. Pregunta si es pot cofirmar aquesta notícia.

El rector contesta pel que fa al curset, que està promogut per centres
privats i ells decideixen. Respecte de la noticia sobre l’obertura i
acabament del curs acadèmic, es tracta d’una opinió personal, ja que la
CRUE no s’ha pronunciat en cap moment, ni tan sols ha debatut aquest
assumpte.

La vicerectora d’Estudis afegeix respecte del curset d’Orientació als
estudis universitaris, que és una iniciativa dels centres privats, però és
cert que la Universitat vol participar al mateix nivell que altres
universitats, encara que enguany l’oferta ja estava tancada.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques pregunta si és necessari
aplicar la data del 15 de febrer en el cas dels postgraus que ja
funcionen.

El vicerector de Postgrau informa que per al 2010 tots els títols han
d’estar verificats, encara que hi ha remors que els màsters que s’estan
impartint es verificaran automàticament.

La degana de la Facultat de Farmàcia anuncia que el seu centre no
participarà en la propera edició del Curset d’Orientació, ja que sols els
interessen les titulacions que els organitzadors no imparteixen.

El rector opina que en aquestes activitats, hem de participar però no
com a convidats, sinó com a organitzadors. És un repte que cal abordar.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació demana
que la propera sessió del Consell de Govern no siga massa tard, ja que
cal fer jornades informatives sobre les titulacions.

El rector anuncia que el proper Consell de Govern serà dle 4 de març.

Josefina Boquera planteja dubtes respecte dels certificats sobre
l’avaluació de la docència per a l’acreditació, ja que es diu que es
valorarà quan siga motivada, però en les enquestes no diu res.  Demana
que la Universitat indica on es poden demanar els certificats, per tal de
facilitar la tasca a professors i funcionaris.
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El rector indica que l’ANECA està actualitzant les seues normes i per
tant, no hi ha directrius definitives. El vicerector de Postgrau farà una
instrucció per a informar on cal demanar els certificats i es faran els
protocols necessaris, però no pot garantir que això siga el que l’ANECA
exigeix. Hi ha qüestions que fa uns anys no es contemplaven i, per tant,
no es pot certificar.

Antoni Martínez Andreu indica que fa uns dies el viceerector de
Comunicació i Assumptes Econòmics va lliurar als centres les dades del
model de distribució econòmica a centres, departaments i instituts. En el
seu centre faltaven 900 crèdits matriculats que no hi eran i que
corresponien a màsters. Se li va comunicar que els màsters no es tenien
en compte per a fer el model de distribució econòmica i no està d’acord,
ja que en el seu departament els crèdits de postgrau hi són en els
màsters, i compten en POD. No entén que es contemple el doctorat i no
el màster.

El rector pren nota d’aquesta intervenció i indica que es verificaran les
dades, encara que recorda que els estudis de màsters no tenen
cobertura financera en el model de la Generalitat.

Javier Pallarés proposa que en els centres que ja funcionen les ADRs que
se’ls delegegue la responsabilitat de nomenar representants d’estudiants
per a les CEPEs.

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les
13’10 hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El Rector

Francisco Tomás Vert.


