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CONSELL DE GOVERN 
 

A la ciutat de València, el dia 4 de març de 2008, a les 9’20 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 
 
Vicerector de Relacions 
Internacionals i Comunicació: 
Enrique Bigné Alcañiz 
 
Vicerectora de Relacions 
Institucionals: Rosa M. Moliner 
Navarro 
 
Vicerector d’Infraestructura: 
Aurelio Beltrán Porter 
 
Vicerector de Convergència 
Europea i Qualitat: Antonio Ariño 
Villarroya 
 
Vicerectora d’Organització dels 
Serveis i PAS: Enriqueta Vercher 
González 
 
Vicerector d’Economia: Máximo 
Ferrando Bolado 

 
Vicerector de Cultura: Rafael Gil 
Salinas 
 
Delegada d’Estudiants : Pilar 
Sarrión Ponce. 
 
Gerent: Joan Oltra Vidal 
 
Secretària General: Maria Luisa 
Contrí Sempere 
 
Degà Fac. Geografia i Història: 
Jorge Hermosilla Pla 
 
Degà Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Ramón López Martín 
 
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 
 
Degà Fac. Ciències 
Matemàtiques: Rafael Crespo 
Garcia 
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Degà Fac. Ciències Biològiques: 
Vicente Roca Velasco 
 
Degà Fac. Dret. Carlos Luis 
Alfonso Mellado 
 
Vicedegà Fac.  Economia: Félix 
Ruiz Ponce 
 
Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi 
Lerma Montero 
 
Representant departaments: 
Antoni Martínez Andreu 
 
Representant departaments: 
Josefina Boquera Materredona 
 
Representant departaments: 
José Antonio Calañas Continente 
 
Representant Instituts 
universitaris: Ferran Carbó 
Aguilar 
 
PDI Fac. Economia: Fco. Javier 
Escribá Pérez 
 
PDI ETSE: Javier Martínez Plume 
 
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. Matemàtiques: Juan 
José Nuño Ballesteros 
 

PDI Fac. C. Socials: Ernest Cano 
Cano 
 
PDI Fac. Geografia i Història: 
Elena Grau Almero 
 
PDI Fac. Economia: Dulce 
Contreras Bayarri 
 
PDI Fac. Filosofia i C. Educació: 
Adoración Sánchez García 
 
Estudiant Fac. Filologia, 
Traducció i Comunicació: Javier 
Pallarés Badenes 
 
PAS EU Infermeria: Miquel Coll 
Huerta 
 
PAS Fac. Filosofia i C. Educació: 
M.Luisa Manzano Hernández 
 
PAS EU Fisioteràpia: José Vicente 
Zafra Pertusa 
 
(sense vot): 
 
Degana Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Mª José Coperias 
Aguilar 
 
Degà Fac. Psicologia: José Ramos 
López 
 
Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: José Francisco 
Campos Granell 
 
Vicedirector EU Fisioteràpia: 
Francisco José Pérez Moltó 
 
Degà Fac. Química: José Maria 
Moratal Mascarell 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.4 DE MARÇ DE 2008 

-3- 

 
Degana Fac. Farmàcia: Rosa Marín 
i Sáez 
 
Director ETS Enginyeria: Joan 
Pelechano Fabregat 
 
 

President Junta PAS:  Francisco 
A. Tevar Almiñana 
 
Absències justificades:  
Vicerector  de Postgrau: Ignacio 
José Nebot Gil 
 
PDI Fac. Economia: Manuela 
Pardo de Val 

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

 
Punt 1. Aprovació,si escau, de l’acta del Consell de Govern de 30 de 
gener de 2008. 
 
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. No n’hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 25/2008. “Aprovar l’acta de la sessió ordinària 
del  Consell de Govern de 30 de gener de 2008.” 

 
Punt 2. Informe del rector.  
 
El rector manifesta el condol del Consell de Govern pel traspàs dels 
membres de la comunitat universitària següents:  
 
. Angel Ribes, professor del Departament de Direcció d’Empreses de la 
Facultat d’Economia.  
. Eugenio Conde Sáez, conserge jubilat de l’Aulari Sud del Campus dels 
Tarongers.  
 
D’altra banda, informa que el 31 de gener va tenir lloc l’Assemblea 
General de la CRUE i el ple del Consell d’Universitats. L’Assemblea 
General de la CRUE es va dedicar a la preparació del Ple del Consell 
d’Universitats. S’hi va anunciar que a Barcelona, es farà la Conferència 
d’Associacions Internacionals d’Universitats Europees i que el Banc de 
Santander oferirà 500 beques perquè els estudiants de l’Amèrica Llatina 
puguen estudiar a Espanya, de les quals 450 seran de grau i 50 de 
postgrau. Es donarà publicitat a la web d’Universia.  
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Pel que fa al Ple del Consell d’Universitats, la ministra va presentar un 
informe sobre política general, on es va fer esment especial a la gestió 
de la investigació. S’hi va tractar sobre l’aprovació de criteris per a 
seleccionar als experts que formaran part de les comissions 
d’acreditació. Hi hagué un debat molt ampli, ja que l’ANECA ha 
seleccionat els experts sense tenir en compte a les institucions, només 
perquè hagen expressat la seua voluntat de participar-hi. La ministra va 
demanar a les universitats que lliuraren propostes amb els seus 
candidats, però l’ANECA ha demanat que es faça una proposta de tres 
candidats, que aquesta Universitat ja ha fet. Ha proposat tres per 
cadascuna de les branques. Prega als degans i directors dels centres que 
facen un seguiment per veure les incidències que es puguen produir. 
També s’hi va tractar sobre les titulacions per a professions regulades: 
infermer, farmacèutic, fisioterapeuta i odontòleg. Finalment, s’informà 
sobre el Pla I+D (enfortiment del programa) amb 13 ajudes a centres 
d’investigació. Hi hagueren moltes queixes, ja que les condicions eren de 
dificil aplicació a les universitats i es va anunciar que hi haurà una altra 
convocatòria. 
 
Informa que el 7 de febrer es van reunir a Benissa, seu de la Universitat 
d’Alacant, la Conferència de rectors de les universitats públiques 
valencianes per manifestar la seua voluntat de treballar coordinadament 
sobre la política universitària . S’hi van prendre acords significatius:  
. Constitució de l’Associació de les Universitats Públiques Valencianes. 
. Atorgar el Certificat d’Estudis Inicials (CEIU) als alumnes que cursen 
120 crèdits com a reconeixement i millor accés a l’ocupació. Cada 
Universitat reconeixerà els que s’hagen cursat en altres universitats 
públiques valencianes.  
. Reforçar l’intercanvi del personal tècnic i investigador.  
. Es va fer pública una nota per deixar constància de la seua preocupació 
per la falta de notícies respecte al Pla Plurianual de Finançament i sobre 
el finançament del 2008. 
 
D’altra banda, comunica que fa uns 15 dies s’ha incorporat al Consell de 
Direcció el professor Màximo Ferrando Bolado, com a vicerector 
d’Economia, i que el professor Enrique Bigné assumeix el Vicerectorat de 
Relacions Internacionals i Comunicació. La tasca de Cooperació queda 
assumida pel Vicerectorat de Relacions Institucionals, que passarà a 
nomenar-se de Relacions Institucionals i Cooperació. 
 
Felicita a l’Escola Universitària de Fisioteràpia per haver estat 
guardonada, a proposta del ministre de Sanitat, Bernat Soria, amb 
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l’ingrés en l’Ordre Civil de Sanitat amb la categoria de “Comanda”. S’ha 
premiat la seua tasca acadèmica i docent, la intervenció com agent 
formador dels fisioterapeutes que avui dia fan la seua funció professional 
amb gran responsabilitat dins de la xarxa sanitària pública i en l’exercici 
públic, i per l’elaboració dels primers plans d’estudis que han servit de 
model per a la resta d’escoles de fisioteràpia.  
 
Felicita també els professors Antonio Pich i Eugenio Coronado per les 
dotacions econòmiques més altes rebudes fins ara, pels programes 
d’investigació que han liderat.  
 
Informa sobre el projecte NavigAbile que millora l’accés de les persones 
amb discapacitat a les web. La Universitat va ser elegida com a una de 
les quatre seus que treballa en la validació d’aquest projecte europeu, 
que desenvolupa i difon l’ús de ferramentes basades en Internet per a 
proporcional informació, continguts educacionals i serveis de 
comunicació per a nens i joves afectats per discapacitats motores, 
cognitives i comunicatives.  
 
S’han signat els convenis següents:  
. Conveni de col·laboració, mitjançant la Fundació General i el Ministeri 
de Cultura de la República Àrab Sahrauí per a l’execució del Programa de 
Formació i Capacitació Professional per a Joves Sahrauís. 
 
. Conveni de col·laboració amb el Col·legi Nacional de Registradors de la 
Propietat de Bens Mobles i Mercantils d’Espanya, per al desenvolupament 
d’activitats de formació, investigació, divulgació científica i 
assessorament tècnic sobre la consolidació de l’aplicació de les 
tecnologies de la informació i la comunicació.  
 
. Conveni amb el Col·legi d’Advocats de València per realitzar aquest 
curs acadèmic, els estudis de postgrau oficial Màster en Advocacia.  
 
. Mitjançant la Fundació Universitat-Empresa de València, i dins del 
programa de cooperació educativa, diversos convenis amb diferents 
entitats.  
 
Igualment, informa que el proper 11 de març  es reunirà el Claustre per a 
renovar els representants del personal docent i investigador, del personal 
d’administració i serveis i dels estudiants en el Consell de Govern i en 
altres òrgans. 
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Aquesta vesprada, s’inaugurarà en aquest edifici l’exposició “La 
Universitat i tu: objectius del desenvolupament del Mil·leni”, que promou 
Nacions Unides, a la que convida a assistir-hi.  
 
També aquesta vesprada s’ha convocat el Consell de Coordinació 
Universitària de la Comunitat Valenciana. S’hi tractaran els següents 
assumptes:  Aprovació de propostes de màsters promoguts per les 
universitats valencianes (vuit propostes de la nostra Universitat), 
desafectació d’Estema a la Universitat Miguel Hernández, i un informe del 
director general sobre les beques a estudiants.  
 
Pel que fa a la situació econòmica de la Universitat, que ha estat notícia 
als diaris, informa que no totes les obligacions econòmiques reconegudes 
per la Generalitat corresponents a l’exercici 2007 s`han retribuït. Resten 
pendents de cobrament 134,55 milions d’euros, a banda 
d’aproximadament 15 milions d’euros que no es reconeixen. El conseller 
ha dit que ha passat la nota de tots els deutes del 2007 i que es 
posaran en marxa les reunions escaients per solventar-ho. Afegeix que la 
Universitat no té capacitat econòmica per fer front a les obligacions i 
s’ha fet una política de crèdits. Hi ha un forat considerable i no hi ha 
romanent per fer front a les despeses. Si aquesta situació no se 
soluciona, es produirà una situació d’angoixa econòmica en les 
universitats públiques valencianes. Els equips gerencials han fet un estudi 
de la situació en totes les universitats valencianes i desprès del dia 9 es 
demanarà audiència al President de la Generalitat per expressar-li la 
situació d’insolvència.  
 
Finalment, felicita a totes les treballadores de la Universitat pel Dia 
Internacional de la Dona Treballadora, que serà el proper 8 de març. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació informa que s’ha 
arribat a un acord consensuat, article per article, respecte del pla de 
pensions, que ha tingut el suport de quatre de les cinc seccions 
sindicales i que s’està preparant un concurs públic per a adjudicar 
l’empresa asseguradora.  
 
El vicedirector de l’Escola Universitària de Fisioteràpia agraeix al rector la 
felicitació pel guardó obtingut i afegeix que és per a tota la Universitat.  
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El degà de la Facultat de Ciències Biològiques felicita la Secretaria 
General per l’estalvi de paper en les convocatòries i per posar la 
documentació en la web, però demana que es faça amb més antelació.  
 
El rector agraeix la crítica constructiva.  
 
Punt 3. Proposta i aprovació, si escau, de participació de la UVEG en 
l’Associació d’Universitats Públiques Valencianes.  
 
El rector presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha 
en la web de la Secretaria General. Afegeix que es tracta d’un text molt 
depurat i formal, informat pel serveis jurídics de totes les universitats 
valencianes.  
 
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 38 
vots a favor, cap en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 26/2008. “Aprovar la participació de la 
Universitat de València en l’Associació d’Universitats 
Públiques Valencianes, els Estatuts de la qual s’adjunten 
com a annex.” Annex I. 

 
Punt 4. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis de 
col·laboració.  
 
El vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació presenta 
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en la web de la 
Secretaria General. Es tracta de dos convenis que compleixen els 
requísits exigits.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha cap sol·licitud.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords 
següents:  
 

ACGUV 27/2008. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universidad Estatal a Distancia 
de Costa Rica i la Universitat de València, el text del qual 
s’adjunta com a annex.”  Annex II. 

 
ACGUV 28/2008. “Autoritzar la signatura del conveni 
de col·laboració entre la Universidade Federal do Paraná 
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(Brasil) i la Universitat de València, el text del qual 
s’adjunta com a annex.” Annex III. 

 
Punt 4 bis. Modificació, si escau, dels Estatuts de la Fundació Parc 
Científic Universitat de València de la Comunitat Valenciana, d’acord amb 
les recomanacions de la Secció de Fundacions del Servei d’Entitats 
Jurídiques de la Generalitat.  
 
La vicerectora de Relacions Institucionals presenta l’assumpte i fa 
referència a la documentació que hi ha en la web de la Secretaria 
General. Indica que es presenten modificacions, proposades pel 
Protectorat als articles 16, 17 18 i 19. 
 
El rector afegeix que es tracta de modificacions tècniques i que, pel que 
fa als patrons, resta pendent de confirmació la Confederació Empresarial 
Valenciana i la Generalitat Valenciana. Demana al Consell que si hi ha 
resposta abans de presentar els Estatuts en el Protectorat, s’afegisquen. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Ernest Cano pregunta si s’ha contactat amb altres agents socials.  
 
El rector indica que aquest assumpte no està tancat encara.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 29/2008. “Modificar els Estatuts de la Fundació 
Parc Científic de la Universitat de València de la 
Comunitat Valenciana que s’adjunten com a annex.” 
Annex IV. 

 
Punt 5. Aprovació, si escau, de Reglaments de règim intern d’Instituts 
Universitaris.  
 
Aquest assumpte es retira, ja que els tràmits previs no estan enllestits.  
 
Punt 6. Participació i ratificació, si escau, dels Estatuts del Palau Ducal 
dels Borja. Fundació de la Comunitat Valenciana.  
 
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 aquesta Fundació es crea al voltant del 500 
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aniversari del naixement de Sant Francesc de Borja i el rector n’és el 
representant.  
 
S’obre un torn  d’intervencions. No n’hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 30/2008. “Aprovar la participació de la 
Universitat de València en la Fundació Palau Ducal dels 
Borja. Fundació de la Comunitat Valenciana i ratificar 
els Estatuts que s’adjunten com a annex”.  Annex V. 

 
Punt 7. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de llicenciatura, 
diplomatura i enginyeria.  
 
La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que acompanya la convocatòria. Proposa l’exclusió dels 
candidats i candidates que no han arribat a la mitjana de 2’5 punts.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria demana la revisió de 
la normativa.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 31/2008. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura/diplomatura, en les titulacions adscrites a 
la Facultat d’Economia, corresponents al curs acadèmic 
2006/2007 als llicenciats i llicenciades /diplomats i 
diplomades següents:  
 
Llicenciatura en Economia:  
. Juan Ramon Rallo Julián. 
. Javier Puerto Valverde.  
. Álvaro La Parra Pérez. 
. David Benavent Gavidia. 
 
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses:  
. Pedro Miguel Andrés Pons.  
. Irene Gilabert Garcia.  
. Lorena Castells Félix.  
.  Zaida Bosch Tarazona.  
. Enrique Hernández Morales.  
. María Nalda Tomás.  
. Mª del Carmen Castillo Lozoya. 
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Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres:  
. Ana Plaza Velasco.  
 
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat:  
. Ana Civico Zurriaga.  
 
Diplomatura en Ciències Empresarials:  
. Estefania Pérez Lloria.  
. Álvaro Rodenas Pator.  
. Pilar Toboso Vicente.  
. Jorge Millán Haro  
. Rosa Ana Garrido Navarro.  
. Alicia Andrés Giménez.  
. Vicente Ruiz Ruiz.  
 
Diplomatura en Turisme:  
. Gaspar José Muela Ramón.  
. Cristina Pérez Ballester. ” 

 
ACGUV 32/2008. “Concedir premi extraordinari 
d’enginyeria/enginyeria tècnica en les titulacions 
adscrites a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, 
corresponents al curs acadèmic 2006/2007, a l’enginyera 
i als enginyers tècnics, següents:  
 
Enginyeria Química:  
.Desert.  
 
Enginyeria Informàtica:  
. Ana Mª Delgado Caro.  
 
Enginyeria Electrònica:  
. Desert. 
 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (Sistemes 
electrònics): 
. José Carlos Conchell Añó. 
 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (Telemàtica):  
. Sergio Casas  Yrurzun.” 

 
ACGUV 33/2008. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura/diplomatura en les titulacions adscrites a la 
Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, als 
llicenciats i llicenciades i als diplomats i diplomades 
següents:  
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Llicenciatura en Filosofia:  
. Alfonso Antonio Gracia Gómez.  
. Krista Ludovica He Holthaus. 
 
Llicenciatura en Pedagogia:  
. Laura Bernases Bataller.  
. Neus Serrano García.  
Llicenciatura en Psicopedagogia:  
. M.Amparo Esteve Roig.  
. José Angel Castelblanque Gómez.  
Llicenciatura en Humanitats:  
Desert. 
Diplomatura en Educació Social:  
. Laura Abargues Albero. 
. Rebeca Catalán Carbonell.” 

 
ACGUV 34/2008. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat de 
Medicina i Odontologia, corresponents al curs acadèmic 
2006/2007, als llicenciats i llicenciades següents:  
 
Llicenciatura en Medicina:  
. María Rodriguez Serrano.  
. Alberto Pérez García.  
. Elio Martín Gutiérrez. 
. Alfredo Perales Puchalt 
. Óscar Fabregat Andrés. 
 
Llicenciatura en Odontologia:  
. Sonia Gomar Vercher. 
. Blanca Mansilla Ballester.” 

 
ACGUV 35/2008. “Concedir premi extraordinari de 
llicenciatura en les titulacions adscrites a la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació, corresponents al 
curs acadèmic 2006/2007, als llicenciats i llicenciades 
següents:  
 
Filologia Clàssica:  
. Alfredo Valdivieso Montero. 
 
Filologia Hispànica:  
. Maria del Pilar Folch Asins.  
, David Guinart Palomares.  
 
Filologia Francesa:  
. Silvia Hueso Fibla. 
 
Filologia Italiana:  
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. Violant Bosó Doménech.  
 
Filologia Catalana:  
. Xavier Molinar Martí.  
 
Filologia Anglesa:  
. Sandra Vázquez Hermosilla.  
. Vita Korolevych Zimovets. 
 
Filologia Alemanya:  
. Guillermo Bodelón Galán.  
 
Traducció i Interpretació:  
. María Dolores Castelló Burguete.  
 
Comunicació Audiovisual:  
. Lorena Lluch Leal.  
. Carmen Estañ Arroniz.  
 
Periodisme:  
. Francisco Adolfo Carratalá Simón.” 

 
El rector fa una reflexió respecte de l’excel·lència que cal demanar als 
estudiants, a l’hora de concedir aquests premis, així com sobre els 
sistemes de qualificació de cara als nous plans. 
 
Punt 8. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic de la UVEG, curs 
2008/2009.  
 
La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en la web de la Secretaria General. Afegeix que 
resta pendent la data concreta de l’obertura de curs i que les 
peculiaritats concretes dels centres, s’atendran separadament.  
 
El rector aclareix respecte de la data d’obertura, que ha quedat pendent 
per motius d’agenda del president de la Generalitat.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Antoni Martínez recorda la seua intervenció en el Consell de Govern del 
19 de desembre de 2007 respecte al calendari laboral, concretament 
respecte als dies 22 i 23 de desembre. No troba cap raó perquè no 
siguen dies laborals. També els dies 10 d’octubre i el 20 de març 
consten com a dies lectius, quan ja se sap que no hi haurà cap activitat 
acadèmica. Opina que els dies 16, 17 i 18 de març haurien de ser dies 
lectius sense classes ni exàmens, en lloc de ser festius. D’altra banda, 
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demana que es canvie el format de presentació del calendari perquè siga 
vertical.  
 
El president de la Junta de PAS pregunta si un centre, una vegada 
aprovat el calendari pel Consell de Govern, té competència per a declarar 
dies no lectius.  
 
Ernest Cano proposa que el període de classes del primer quadrimestre 
s’allargue al 20 de gener.  
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria proposa que algun 
dels dies esmentats en la intervenció d’Antoni Martínez, podrien ser la 
festa del centre. 
 
La vicerectora d’Estudis contesta que, pel que fa als dies 22 i 23 de 
desembre, si no hi ha problema en els torns de vacances del PAS, seran 
lectius. El 10 d’octubre o el 20 de març podrien ser festa pròpia de 
centre. Respecte d’allargar les classes fins al 20 de gener, no està 
d’acord que siga general perquè es retardarien els exàmens, però es 
poden atendre segons les característiques dels centres. Finalment 
contesta el president de la Junta de PAS que un centre pot demanar 
alguna modificació en el període d’exàmens, però no en els dies lectius 
sense classes ni exàmens.  
 
El rector diu que si la Facultat de Ciències Socials ho estima oportú pot 
agafar dos dies més per a exàmens, encara que aquest és el calendari 
general. Li sembla bé utilitzar el dies de pont com a dies del festa pròpia 
de centre. Informa que el procés d’establiment del calendari laboral i el 
del calendari acadèmic van en paral·lel, però es negocien de manera 
diferent. 
 
Javier Pallarés pregunta si es pot canviar la data d’eleccions d’estudiants 
a Claustre, prevista per al 27 de novembre i proposa el 4 de desembre. 
 
El rector li contesta que si no hi ha problema es podria canviar. 
 
Antoni Martínez pregunta si dilluns, dimarts i dimecres de la Setmana 
Santa hi haurà classes. 
 
La secretària general indica que el problema a l’hora d’arribar-hi a un 
calendari laboral és la negociació sindical. Tots tres dies són de torn de 
vacances i s’hauran de conciliar ambdós calendaris. 
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El rector afegeix que si s’indica en el calendari, serà responsabilitat del 
rector que els centres òbriguen. 
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa  amà alçada i per 32 
vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 36/2008. “Aprovar el calendari acadèmic 
corresponent al curs acadèmic 2008/2009, que s’adjunta 
com a annex.” Annex VI. 

 
Punt 9. Aprovació, si escau, de la proposta de Reglament d’Impugnació 
de Qualificacions.  
 
La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en la web de la Secretaria General. Informa que 
s’ha recollit els suggeriments. Pel que fa al termini d’ampliació de 15 
dies, que se sol·licita, hi ha molts problemes. Ha de quedar clar que 
aquesta normativa és per a protegir a l’estudiant. Proposa afegir en 
l’article 1, paràgraf 2, el següent:  Excepcionalment, per conflicte i 
dificultat organitzativa en una titulació, es podrà sol·licitar al 
Vicerectorat d’Estudis una ampliació de cinc dies.  
 
La vicerectora de Relacions Institucionals indica que la complexitat seria 
en una assignatura, no en una titulació.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Javier Escriba no troba raons per afegir aquest pàrragraf, ja que la 
casuística és molt gran.  
 
José Antonio Calañas opina que en els departaments amb seccions 
departamentals difícilment es podria certificar si s’ha dut a terme o no la 
revisió. Pel que fa als exàmens parcials, non entèn que hi haja una 
qualificació provisional i altra definitiva.  
 
El secretari de la Facultat d’Economia indica que el termini proposat el 
que farà serà empitjorar la qualitat de la qualificació. Cas d’acceptar-lo, 
demana que s’amplie el termini d’entrega d’actes a 20 dies. Opina que 
els terminis són massa restrictius i no és oportú. 
 
Ernest Cano afegeix que si es canvia el termini d’entrega d’actes, s’està 
canviant la normativa d’actes i cal tenir-lo en compte. Proposa que els 
dies hàbils es compten des del dia que es demana la informació, perquè 
si no, no es pot complir.  
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Al degà de la Facultat de Dret li preocupa el que s’ha dit respecte de la 
incapacitat per complir els terminis. Si és així, proposa que no s’aprove. 
Opina que es mesclen els conceptes de revisió i d’impugnació. La 
impugnació ha de ser després de la publicació de les actes i considera 
problemàtica l’obligatorietat de les qualificacions provisionals.  
 
La vicerectora d’Estudis aclareix que es tracta d’impugnació de 
qualificacions i que, potser, se’n presenten dues o tres per titulació. 
Aquest reglament s’ha decidit elaborar-lo a petició d’alguns centres ja 
que l’actual normativa plantejava problemes, ha sigut informat per 
l’Assessoria Jurídica, la Comissió d’Estatuts i la Junta Consultiva i l’han 
rebut tots els centres. S’han introduït totes les esmenes, tret de la 
intervenció del secretari de la Facultat d’Economia. Per això s’ha fet la 
proposta d’afegir un paràgraf. Però si això sembla una dificultat, es pot 
retirar. Opina que allargar el termini d’entrega d’actes ens pot portar a 
què algunes actes de juliol s’entreguen al mes de setembre i cal tenir-ho 
en compte.  
 
S’obre un segon torn d’intervencions.  
 
Javier Pallarés demana que en el punt 4, la comissió siga paritària, on 
l’ADR ho exigisca. 
 
Javier Escribá opina que no té molt de sentit modificar la normativa que 
hi ha. Està d’acord amb la intervenció del degà de la Facultat de Dret i 
proposa que en compte de llistes provisionals, isquen actes i així es 
puguen impugnar.  
 
El degà de la Facutat de Dret insisteix a separar el procediment de 
revisió del de la impugnació i en què no es publiquen llistes provisionals.  
 
Dulce Contreras també està d’acord amb el degà de la Facutat de Dret i, 
a més, questiona l’eficiència i la productivitat del Consell de Govern, ja 
que aquest assumpte estem discutint-lo al llarg de vuit hores, entre tots 
els òrgans on s’ha debatut. Demana un poc d’eficiència.  
 
El rector indica que cal garantir el dret de les persones i que el 
procediment siga eficient. Concreta les propostes que s’han fet i proposa 
eliminar la paraula “també”, en la disposició addicional segona. Igualment, 
proposa retirar la proposta i que el Vicerectorat d’Estudis trameta als 
centres el text perquè presenten les esmenes que s’hi han esmentat ací, 
la qual cosa s’accepta.  
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Punt 10. Proposta i aprovació, si escau, d’oferta de places en les 
titulacions amb limit d’accés. 
 
La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en la web de la Secretaria General. Igualment fa 
esment de les propostes dels centres.  
 
El rector afegeix que estem pendents de l’augment de places de nou 
ingrés del Ministeri, per a la Facultat de Medicina.  
 
S’obre un torn d’intervencions. 
  
Maria Luisa Manzano pregunta si els alumnes de Ciències del Treball 
tindran garantitzat l’accés al màster, ja que es proposa reduir el nombre 
d’estudiants. 
 
El degà de la Facultat de Ciències Socials contesta que la situació és 
transitòria en el pas de la llicenciatura al grau. 
 
El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” explica la 
nova configuració de les titulacions de mestre, ja que les titulacions de 
Primària i d’Infantil comprendran la resta de titulacions i, potser, més, 
mitjançant itineraris o postgraus. Demana que s’explique bé als futurs 
estudiants la raó de la proposta que es presenta. 
 
El secretari de la Facultat d’Economia agraeix que s’hagen tingut en 
compte les propostes del centre, i adquireixen el compromís d’admetre a 
tots els estudiants de primera preferència.   
 
El rector opina que la intervenció del director de l’Escola Universitària de 
Magisteri “Ausiàs March”, ens obliga a fer una campanya informativa, ja 
que suposa avançar en els nous plans. De fet, s’han augmentat 160 
places. 
 
La vicerectora d’Estudis indica que s’informarà clarament als orientadors  
sobre les titulacions que s’oferten per al 2009/2010. 
 
Javier Pallarés pregunta si enguany es podrà accedir als itineraris de 
Magisteri. 
 



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.4 DE MARÇ DE 2008 

-17- 

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” contesta 
que ara hi ha set titulacions diferents. En el futur hi haurà dues 
titulacions, on podran establir-se itineraris o postgraus.  
 
El vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació informa que en les 
jornades de “Conéixer” es va refer la informació sobre l’EU de Magisteri i 
agraeix la col·laboració de l’Escola.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 35 
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 37/2008. “Aprovar l’oferta de places de la 
Universitat de València, en les titulacions amb límit 
d’accés, corresponent al curs acadèmic 2008/2009, que 
s’adjunta com a annex.”  Annex VII. 

 
Punt 11. Proposta i aprovació, si escau, de creació i composició de les 
comissió d’elaboració dels plans d’estudi (CEPE), per a elaborar els futurs 
títols de grau a l’empar del RD 1487/1987. 
 
La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en la web de la Secretaria General. Informa que 
són comissions de consens, tret del cas de Magisteri i Matemàtiques on 
hi ha hagut altres propostes. Per tal de ser coherent amb la trajectòria 
disenyada, s’ha acceptat la proposta de les Juntes de Centre. Igualment, 
informa que divendres passat, arribà un escrit del degà de la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l’Educació, sobre la titulació d’Humanitats, en el 
qual es demanava una reunió amb els degans implicats en aquesta 
titulació per constituir la comissió que estudie un grau d’Humanitats. 
Afegeix que aquestes comissions no són paritàries, i demana que en el 
procés que s’inicia ara, s’intente incorporar més dones.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Manuel Almerich observa dos errors, en la pàgina 14. Indica que el 
PAS és M. Luisa Martín i l’estudiant Angel Minguez Cervera.  
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació felicita la 
vicerectora d’Estudis per la tasca que s’ha fet i pregunta si s’establirà un 
calendari per a l’actuació de les CEPE. 
 
El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria demana que es 
corregisca l’àrea i el departament.  
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Antoni Martínez transmet el malestar del Departament de Medicina 
Preventiva i Salut Pública, Ciències de l’Alimentació, Toxicologia i 
Medicina Legal per la constitució de la CEPE en graduat de Medicina, ja 
que la persona triada no és l’elegida pel Departament.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques explica la situació en el 
seu centre. El degà va fer una proposta a la CAT, que l’aprovà i la passà 
a la Junta de Facultat que, també l’aprovà. Es va dir que era una 
proposta dirigista i que no tenia en compte el Departament d’Àlgebra. 
Opina que  la proposta de l’equip rectoral salva la situació i demana que 
quan apareguen les llistes definitives no hi conste ni l’àrea ni el 
departament, ja que eixa era la filosofia. Pel que fa a la paritat, és molt 
complicat aconseguir-la.  
 
La vicedegana de la Facultat de Medicina i Odontologia demana una 
correcció: en compte de Paco Bernat, cal posar-hi Francisco Bernat. 
Explica que la CAT de Medicina i, desprès la Junta de Facultat, aprovaren 
una proposta que arrosega unes normes que tots van acceptar. S’hi va 
tenir en compte el pes de les àrees bàsiques i el de les clíniques. En el 
cas de les clíniques calia ser metge. Aquestes regles eren iguals per a 
tots. Opina que cadascun ha d’assumir les seues decisions tant si 
agraden els resultats com si no.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació intervé 
respecte a la titulació d’Humanitats. La Junta de Centre ha demostrat el 
seu interés perquè aquesta titulació estiguera adscrita al Centre. A la 
Facultat hi ha hagut consens des del principi i felicita tots els 
participants en el procés. Pel que fa a la CEPE de Magisteri, es va 
entendre que els departaments de ciències de l’educació tenen suficient 
càrrega en la titulació perquè tingueren veu en la comissió. Hi ha hagut 
desacord amb la proposta de Magisteri i la dels directors dels 
departaments del seu centre. 
 
El director de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs March”, informa que es 
va procurar que no hi anaren representants, sinó persones en les que 
confiava per conéixer el seu treball. A més, els directors del 
departaments no es van dirigir a l’Escola. 
 
El secretari de la Facultat d’Economia llegeix l’acord de la Junta de 
Centre del 18 de gener, que s’hi va aprovar per 35 vots a favor, 1 en 
contra i cap abstenció, amb el text següent: 
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“Després de l’aprovació en el Consell de Govern de la Universitat de 
València, del dia 19 de desembre del document “Proposta per a la 
posada en marxa de les noves titulacions en la UV”, la Junta de Facultat 
es ratifica en l’acord pres en la Junta del 18 de desembre de 2007 que 
va ser transmès al Consell de Govern del 19/12/2007. 
El document aprovat pel Consell de Govern en el punt 1.1.1. recull que 
“…la transformació de plans d’estudi haurà d’aprovar-se globalment, 
previ estudi de viabilitat de cada pla i global de la Universitat”.  
Aquesta Junta decideix que, respecte al calendari enviat des del 
Rectorat, aquest no es pot complir fins que no estiga fet el pla de 
viabilidad global de la Universitat. 
Demanen a l’equip rectoral i al Consell de Govern que es prenguen les 
mesures corresponents per assegurar una reforma dels plans d’estudis 
que permeta a la Facultat d’Economia oferir uns estudis de qualitat, 
enmarcats dis de l’EEES, en què es puguen aplicar les noves 
metodologies d’ensenyament i aprenentatge.” 
 
Olga Quiñones opina que hi ha un absolut desequilibri en les propostes de 
comissions pel que fa a la igualtat de gènere. Hauria d’haver-hi criteris 
sobre la configuració de les comissions i un relatiu equilibri respecte a la 
representació femenina, perquè la igualtat és una qüestió social en tota 
Europa. S’hauria d’haver fet des del Consell de Direcció, cridant l’atenció, 
ja que quan els temes estan tancats és molt complicat de corregir-los. 
Per aquesta raó, anuncia la seua abstenció. 
 
La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació explica la 
proposta del seu centre, on hi ha una comissió única, que coordinarà les 
subcomissions de cadascun dels títols i que ja estan aprovades per la 
Junta de Facultat.  
 
Javier Pallarés demana que es facilite als estudiants del Consell de 
Govern el contacte amb els estudiants que formen part de les 
comissions. Indica que en Fisioteràpia no apareix cap estudiant i té 
constància que l’ADR ja n’ha triat. També indica que en Ciències 
Biològiques hi ha hagut error de procediment i, pel que fa a Magisteri no 
li sembla que la persona elegida siga la més adequada. 
 
La degana de la Facultat de Farmàcia contesta a la intervenció d’Antoni 
Martínez. Deixa constància que ningú l’ha demanat que portara 
l’assumpte al Consell de Govern.  
 
El rector contesta Olga Quiñones que no s’ha tingut en compte la llei 
d’Igualtat i ho assumeix, ja que es tenia que haver recollit en la 
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normativa i haver estat atents a les propostes. Al secretari de la Facultat 
d’Economia li diu que l’interés pel fet de donar docència de qualitat és de 
tota la Universitat, no és privatiu d’un centre i no sap si és una bona línia 
posar condicionants a priori. Finalment,  respon Javier Pallarés que on no 
hi haja estudiants, es farà la reclamació oportuna.  
 
El degà de la Facultat de Ciències Biològiques afegeix que els estudiants 
que consten a la documentación són aquests i no altres i si no hi ha una 
bona organització en l’ADR no té la culpa.  
 
La vicerectora d’Estudis accepta eliminar la columna dels departaments.  
 
Se sotmet a votació la proposta amb les modificacions acceptades. La 
votació es fa  a mà alçada i per 36 vots a favor, un en contra i dos 
abstencions, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 38/2008. “Aprovar la creació i composició de 
les comissions d’elaboració dels plans d’estudi (CEPE) 
per a elaborar els futurs títols de grau, a l’empar del 
Reial Decret 1393/2007, d’acord amb la documentació 
que s’adjunta com a annex.” Annex VIII. 

 
El rector fa una reflexió respecte al grau d’endogamia que encara 
subsisteix en les comissions. En les propostes no hi ha igualtat i tampoc 
s’observa transversaliat, per la qual cosa demana als coordinadors que 
ho tinguen present per afavorir la mobilitat. 
 
Punt 12. Aprovació, si escau, d’activitats puntuals d’extensió 
universitària.  
 
La vicerectora d’Estudis 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 hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 39/2008. “Aprovar les activitats puntuals 
d’extensió universitària que s’adjunten com a annex.” 
Annex IX. 
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Punt 13. Aprovació, si escau, de la inclusió de l’Institut Confucio com a 
entitat a la qual se li reconeixen crèdits de lliure elecció.  
 
La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i informa que aquest 
Institut imparteix xinès i japonès. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No n’hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 40/2008. “Aprovar la inclusió de l’Institut 
Confucio, com a entitat a la qual se li reconeixen crèdits 
de lliure elecció.” 

 
Punt 14. Informe sobre el Pla d’Ordenació Docent, curs 2007/2008. 
 
El vicerector de Professorat i Ordenacio Acadèmica presenta l’assumpte i 
fa referència a la documentació que acompanya la convocatòria. Afegeix 
que els departaments d’Infermeria i de Teoria dels Llenguatges ja han 
presentat el POD. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
José Manuel Almerich informa que el POD de Medicina està incomplet 
perquè tenen places vacants, incidències, baixes… Quan es cobrisquen 
les baixes, el completaran. 
 
Ernest Cano opina que hem de ser conscients que hi ha alguns 
departaments amb problemes, però que hauran de justificar les 
incidències. 
 
Antoni Martínez indica que any rere any, els departaments amb 
problemes són sempre els mateixos i considera que s’haurien de prendre 
mesures.  
 
El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació afegeix que en 
la Comissió de Professorat es va parlar de veure les possibilitats 
jurídiques que hi ha per penalitzar d’alguna forma als departaments que 
sistemàticament apareixen en el llistat de departaments que 
incompleixen. 
 
El vicerector de Professorat i Organització Acadèmica apunta que ja s’ha 
començat a parlar d’obrir expedients informatius per incompliment. 
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El rector proposa que en el proper Consell de Govern s’informe dels 
departaments que no han presentat el POD i de la seua situació. 
 
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 41/2008. “Aprovar i fer seu l’informe favorable 
de la Comissió de Professorat sobre el POD dels 
Departaments per al curs 2007/2008, següent:  
 
La Comissió de Professorat valora positivament que la 
major part dels Departaments han formulat en aquest 
curs un POD ben equilibrat. No obstant s’han detectat 
en alguns Departaments situacions de desequilibri en la 
distribució de la càrrega docent, d’aquestes les més 
preocupants són les que afecten a ajudants i associats a 
temps parcial que estan per damunt de la seva dedicació 
en àrees de coneixement amb funcionaris per baix de la 
seva dedicació. 
 
D’acord amb el que ha estat exposat la Comissió de 
Professorat emet el següent informe: 
 
Primer: Informar favorablement el Pla d’Ordenació 
Docent de tots els Departaments de la Universitat de 
València que no es relacionen a l’apartat següent 
d’aquest informe.  
 
Segon: Requerir als departaments següents per a que 
rectifiquen o justifiquen els desequilibris detectats en els 
POD del personal contractat per damunt de la seva 
dedicació i facultar al vicerector de Professorat i 
Ordenació Acadèmica per a la seva avaluació i estimació 
si escau: 
 
-Biologia Cel·lular i Parasitologia 
-Dret Administratiu i Processal 
-Dret Constitucional, Ciència Política i de 
l’Administració 
-Dret Penal 
-Estomatologia 
-Filologia Catalana 
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-Medicina 
-Microbiologia i Ecologia 
-MIDE 
-Pediatria, Obstetricia i Ginecologia 
 
Els departaments d’Història de l’Art, Història 
Contemporània, Sociologia i Antropologia Social i 
Psicologia Evolutiva i de l’Educació, han tramés 
justificació als desequilibris, no obstant les respostes no 
són suficientment satisfactòries.  
 
Tercer: Els departaments de Medicina i Dret 
Constitucional, Ciència Política i de l’Administració no 
varen trametre en el termini establert el POD. La 
Subcomissió proposa requerir als mateixos que els 
propers anys s’ajusten a les dates de remissió. 
 
Quart: Es proposa que el Consell de Govern faculte al 
vicerectorat de professorat i Ordenació Acadèmica la 
supervisió de les modificacions del POD posteriors a la 
seva aprovació”. 

 
Punt 15. Aprovació, si escau, de la promoció professional del professorat 
per al curs acadèmic 2008/2009. 
 
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.  
 
Antoni Martínez pregunta si hi haurà un calendari per als contractats 
laborals.  
 
El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica indica que l’1 d’abril, 
com a màxim.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 42 /2008.  
“1) Aprovar la promoció de plantilla de professorat per 
al curs acadèmic 2008/2009, que s’adjunta com a annex,  

 
2) A l’apartat de promoció d’Associat TC Doctor a 
Ajudant Doctor, Contractat Doctor o Titular 
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d’Universitat, s’informen favorablement les sol·licituds 
de promoció a Contractat Doctor dels professors Cots 
Morato, Comeche Martínez i Vivas López. 
 
3) Respecte de l’apartat d’Ajudants Doctor 
(transformació dels contractes d’Ajudants LRU o 
Associats TC a Contractat Doctor o Titular 
d’Universitat, s’informa favorablement la promoció a 
Contractat Doctor dels professors Cortijo Talavera, 
Martín Guerrero i Serrano López, i informa 
desfavorablement la promoció del professor Tomás 
Martínez Giménez, donat que no consta la petició de 
l’interessat ni l’acreditació, i a més, la sol·licitud del 
departament és extemporània. 
 
4) De l’apartat Ajudant Doctor a Contractat Doctor o 
Titular d’Universitat, s’informa favorablement la 
promoció a Contractat Doctor dels professors García 
Valle, Aguilar Hernández, Martínez Dalmau, Martín 
Cubas, Pons Diez, Aranda Malavés, Arevalillo Hérraez, 
Durá Martínez i Ribes Bertomeu (donat que a la darrera 
promoció sol·licità la promoció a Ajudant Doctor al no 
existir la possibilitat de gaudir un cinquè any de 
contracte com a Ajudant) també informa favorablement 
la promoció a Titular d’Universitat de la professora 
Sanz Blas, respecte de les promocions dels professors 
Sánchez López, Pérez Soriano, Carretero Asunción i 
Hoyas Calvo, s’informa desfavorablement les 
promocions per no complir els requisits. 
 
5) Respecte de l’apartat d’Ajudants a Ajudants  Doctors,  
Titular d’Universitat o Contractat Doctor, s’informen 
favorablement les peticions de promoció a Ajudants 
Doctors dels professors Arenas Dolz, Sahuquillo Mateo, 
Paya Rico, Navas Saurín, García Pastor, Torres País i 
Dolz Dolz, també informa favorablement les promocions 
a Contractat Doctor dels professors Berrada Ramdani, 
Blasco Giraud, Such Miguel, Rueda Pascual, Sánchez 
García i Puíg Blanco, i informa desfavorablement la  
promoció de la professora Ruíz Molina donat que el seu 
contracte finalitza en octubre de 2009 i  està pendent de 
l’acreditació. 
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6) Respecte de l’apartat promoció Contractat Doctor a 
Titular d’Universitat, s’informa favorablement la 
promoció a Titular d’Universitat dels professors 
Guzmán Luján i González Moreno. 
 
7) Pel que fa a l’apartat de promoció de Titular 
d’Universitat a Catedràtic d’Universitat, s’informen 
favorablement les peticions dels professors Beltran 
Llavador, Raga Esteve, Martínez Pastor, Ortí Guillen, 
Gracía Fuster, Seco Torrecillas, Picazo Tadeo, 
Fernández Guerrero i Cervera Taulet, i informa 
desfavorablement la promoció del professor Devís Devís, 
donat que no hi ha acord del departament de Didàctica 
de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.” Annex X. 

 
Punt 16. Aprovació, si escau, de canvis de dedicació.  
 
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 n’hi ha sol·licituds.  
 
Per assentiment dels membres del Consell es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 43/2008. “Aprovar la sol·licitud de Catalina 
Escuin Palop, del Departament de Dret Administratiu i 
Processal, de canvi de dedicació de temps complet a 
temps parcial.” 

 
Punt 17. Informe sobre perfils i tribunals per a la convocatòria de places 
de funcionaris.  
 
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.  
 
Antoni Martínez intervé respecte de la plaça núm 5457 de CU de l’àrea 
de Tecnologies del Medi Ambient. Demana el canvi d’adscripció de l’àrea, 
ja que en la nostra Universitat, està en Biologia i Ciències de la Natura, 
mentre que en altres universitats està en l’àrea d’Enginyeries i, per tant, 
és dificil fer propostes. 
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El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica ho accepta.  
 
La secretària general informa que la Junta Consultiva va fer les 
propostes de president titular i suplent i que en Otorrinolaringologia y 
Oftamologia es va fer sorteig.  
 
Per assentiment es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 44/2008. “Aprovar els perfils  i informar 
favorablement sobre els tribunals que s’adjunten com a 
annex, per a convocar places de funcionaris.”  Annex XI. 

 
A continuació la secretària general proposa que es tracten junts els 
punts 18 i 19 de l’ordre del dia, ja que en aquests punts cal votació 
secreta. La qual cosa s’accepta.  
 
Punt 18. Proposta i aprovació, si escau, de contractació de professor 
emèrit d’Amando Peydró.  
Punt 19. Elevació, si escau, al Claustre de proposta de nomenament de 
tres membres per a la Comissió de Reclamacions.  
 
El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta en primer 
lloc, l’assumpte corresponent al punt 18, i fa referència a la 
documentació que hi  ha en la web de la Secretaria General. Afegeix que  
aquesta proposta l’han presentat els Departaments d’Estomatologia i  de 
Patologia i té informe favorable de la Junta Consultiva.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
El vicerector d’Investigació i Política Científica dóna suport a la proposta i 
destaca la gran implicació del professor Peydró en l’Escola 
d’Estomatologia.  
 
José Manuel Almerich intervé com a director del Departament 
d’Estomatologia per defensar la proposta i dir que té molta càrrega 
afectiva. Afegeix que, a banda dels mèrits curriculars, el professor 
Peydró va ser el que va promoure les negociacions per portar a terme 
l’Escola Univ. d’Estomatologia de la Universitat de València i és un gran 
mestre en aquesta àrea. 
 
La vicedegana de la Facultat de Medicina i Odontologia, a més a més, lloa 
el seu tarannà institucional.  
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El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta el punt 19 
en segon lloc, i indica que la comissió de Reclamacions es renova per 
meitats. Proposa Manuel Ortells, Carmen Carda i Teresa Echenique. 
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds.  
 
Se sotmet a votació secreta la proposta corresponent al punt 18. 
Realitzat l’escrutini s’obté el resultat següent: 30 vots a favor d’Amando 
Peydró i 4 vots en blanc. Per tant, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 45/2008. “Autoritzar la contractació del doctor 
Amando Peydró Olaya, com a professor emèrit de la 
Universitat de València.” 

 
A continuació se sotmet a votació secreta la proposta corresponent al 
punt 19 de l’ordre del dia, que obté el resultat següent:  
 
. Manuel Ortells: 32 vots a favor, 2 vots en blanc.  
. Carmen Carda: 32 vots a favor, 2 vots en blanc.  
. Teresa Echenique: 32 vots a favor, 2 vots en blanc.  
 
Aquesta proposta s’elevarà al Claustre que és qui té la competència. 
 
Per tant, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 46 /2008. “Proposar al Claustre, en compliment 
de l’art. 166 dels Estatuts, la renovació de tres 
catedràtics que tot seguit s’esmenten, per formar part de 
la Comissió de Reclamacions:  
. Manuel Ortells Ramos. Facultat de Dret 
. Carmen Carda Batalla. Facultat de Medicina i 
Odontologia 
. Teresa Echenique Elizondo. Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació.” 
 

Punt 20. Resolució, si escau, de recurs contra acord de concessió de 
premis extraordinaris de doctorat.  
 
La vicerectora de Relacions Institucionals 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 hi ha sol·licituds.  
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Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 47/2008. “Estimar parcialment el recurs 
presentat per Jesús Zúñiga Pérez, contra l’acord del 
Consell de Govern de 19 de juny de 2007, pel qual es 
concedien premis extraordinaris de doctorat, d’acord 
amb la resolució que s’adjunta com a annex.” Annex XII. 

 
Punt 21. Solicitud premi extraordinari de doctorat, corresponent al 
2008, fóra de termini.  
 
La vicerectora de Relacions Institucionals presenta l’assumpte i fa 
referència a la proposta 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 48 /2008. “De conformitat amb la convocatòria dels 
premis extraordinaris de doctorat de la Universitat de 
València per al curs 2008, el termini per presentar les 
sol·licituds per obtenir els premis extraordinaris de doctorat  
acabava el dia 30 de gener d’enguany. Per tant, i atès que la 
sol·licitud va tenir entrada al Registre de la nostra 
Universitat el dia 6 de febrer, mitjançant sobre en què no 
consta el compliment dels requisits exigits en el Reglament de 
Correus (R.D. 1829/1999, de 3 de desembre) necessaris per 
entendre aquest mitjà com a vàlid a l’efecte de presentació de 
documentació, s’acorda no admetre la sol·licitud de Teresa 
Mateo Orobia, per haver estat presentada fora de termini.” 

 
Punt 22. Acord de suport, si escau, per a la consolidació d’una empresa 
spin-off. 
Punt 23. Autorització, si escau, per a la signatura de contracte de 
llicència.  
 
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 aquest assumpte i el proper de l’ordre del dia estan 
relacionats perquè es refereixen a la mateixa empresa. Proposa que es 
tracten conjuntament, la qual cosa s’accepta. La Comissió d’Investigació 
ho informà favorablement, per unanimitat. Es tracta de donar suport a 
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l’empresa durant 3 anys i autoritzar la signatura del contracte de 
llicència.  
 
S’obre un torn d’intervencions. No hi ha sol·licituds. 
 
Se sotmeten a votació les dues propostes. La votació es fa a mà alçada i 
per 24 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció, es prenen els acords 
següents:  
 

ACGUV 49 /2008. “Aprovar l’acord de suport per part 
de la Universitat de València a l’empresa Estudios de 
Software Avanzado y Mantenimiento de Tecnologia. S.L. 
(ESAM), que s’adjunta com a annex.” Annex XIII. 

 
ACGUV 50 /2008. “Autoritzar la signatura del contracte 
per a llicència d’explotació de tecnologies i 
coneixements, que s’adjunta com a annex.” Annex XIV. 

 
Punt 24. Proposta i aprovació, si escau, de distribució econòmica per a 
laboratoris docents, 2008. 
 
El vicerector d’Economia presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en la web de la Secretaria General. Informa que 
el total a distribuir és 703.239 euros.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Ernest Cano intervé respecte de les normes de gestió de despeses, i 
indica que s’intenta estalviar diners i comprar més barat.  
 
El rector indica que aquesta és una assignació pressupostària, que més 
endavant s’haurà d’executar. 
 
Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 51 /2008. “Aprovar la distribució de la partida 
pressupostària per a d’adquisició d’equipaments per a 
laboratoris docents, corresponent al 2008, que s’adjunta 
com a annex.” Annex XV. 
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Punt 25. Proposta i aprovació, si escau, de distribució econòmica a 
centres, departaments i instituts universitaris, 2008. 
 
El vicerector d’Economia presenta l’assumpte i fa referència a la 
documentació que hi ha en la web de la Secretaria General. Afegeix que 
l’import de la partida és 7.750.000 euros.  
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Antoni Martínez recorda la seua intervenció en el proppassat Consell de 
Govern, respecte als 900 crèdits matriculats que faltaven per 
contabilitzar, corresponents a un màster, que no hi eren i tampoc no hi 
són ara. 
 
El vicerector d’Economia respon que la normativa no contempla als 
màsters oficials i això no té fàcil solució. Opina que no és el moment, 
però es pot estudiar.  
 
El rector indica que el màster es retribuirà i s’avaluarà en la proposta de 
finançament del 2008. 
 
El gerent afegeix que els màsters oficials començaren la seua trajectòria 
l’any passat. Ara el que es fa és que la recaudació que s’aconsegueix 
s’empra en el màster. En el moment en què canviarà el model de 
finançament es tractarà aquest assumpte perquè es considere com a 
caixa única.  
 
Per unanimitat dels membres del Consell, es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 52/2008. “Aprovar la distribució de la partida 
pressupostària per a centres, departaments i instituts, 
corresponent al 2008, que s’adjunta com a annex.” 
Annex XVI. 

 
Punt 25 bis. Aprovació, si escau, de proposta de desafectació d’una 
parcel·la al Campus dels Tarongers i posar-la a disposició el Centre 
d’Idiomes de la Universitat de València.  
 
El gerent present a l’assumpte i fa referència a la documentació que hi 
ha en la web de la Secretaria General. Afegeix que s’ha valorat a 300 
euros/m2. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
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El degà de la Facultat de Dret no planteja dubtes sobre aquest 
assumpte, però comunica que els degans del Campus de Tarongers volen 
sol·licitar una reunió per tractar sobre la definició del mapa del Campus, 
ja que sembla que hi ha dues estructures diferents: Campus de 
Tarongers i centres independents. Opina que és insostenible.  
 
Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 
unanimitat (26 vots a favor) es pren l’acord següent:  
 

ACGUV 53 /2008.  
“1. Sol·licitar  al Consell Social la desafectació de la 
parcel·la identificada en els annexos d’una superfície de 
4.4.91 m2 segregada de la finca matriu núm.15, situada 
al Campus dels Tarongers i la seua consideració com a 
bé parimonial.  
 
2. Aprovar la posada a disposició d’aquesta parcel·la en 
favor del Centre d’Idiomes de la Universitat de 
València, S.L. com una aportació no dinerària per fer 
front a una ampliació de capital per a la construcció 
d’un edifici que permeta albergar la infraestructura 
docent necessària per a la projecció i el creixement de 
l’activitat del Centre.” Annex XVII. 

 
Punt 26. Modificacions pressupostàries.  
 
No hi ha propostes.  
 
Punt 27. Torn obert de paraules.  
 
Javier Pallarés proposa que, a banda de la reunió amb el president de la 
Generalitat per tractar sobre la situació d’endeutament de la Universitat, 
caldria preveure altres vies, com per exemple, lliurar una carta a la llista 
zero per explicar la situació.  
 
El rector indica que el dia 11 hi ha un Claustre i que informarà a la 
comunitat universitària sobre la situació financera. D’altra part, informa 
que s’ha lliurat als membres del Consell un manifest de condemna a la 
intolerància i de defensa de la llibertat d’expressió en la Universitat de 
València, que constarà com a annex XVIII d’aquesta acta.  
 
La secretària general indica que dijous passat es va reunir la Junta 
Consultiva i va manifestar el seu rebuig per la mort de quatre dones per 
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violència de gènere. Demana que la Universitat no es quede indiferent 
davant d’aquests fets i que es prenga alguna mesura. 
 
I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió, a les 
14’30 hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta 
acta.  
 
Vist i plau 
 El rector 
 
 
 
 
Francisco Tomás Vert.  


