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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 29 d’abril de 2008, a les 9’25 hores, a la
Sala de Juntes del Rectorat, sota la presidència del vicerector de
Professorat i Ordenació Acadèmica, Carlos Ferreira García que presideix
la sessió fins que rector, Francisco Tomás Vert s’hi incorpore, i amb
l’assistència de les persones que es relacionen més avall, 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 Relac ions
Internacionals i Comunicació:
Enrique Bigné Alcañiz

Vicerectora de Relacions
Institucionals i Cooperació: Rosa
M. Moliner Navarro

Vicerector d’Infraestructura:
Aurelio Beltrán Porter

Vicerector d’Economia: Máximo
Ferrando Bolado

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.

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 I
Podologia: Lluis Francesc Sanjuan
Nebot

Degà Fac. Física: José Antonio
Peñarrocha Gantes
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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

Degana Fac.  Economia: Trinidad
Casasús Estellés

Representant departaments:
Antoni Martínez Andreu

Representant departaments:
Josefina Boquera Matarredona

Representant departaments:
José Antonio Calañas Continente

PDI Fac. Economia: Fco. Javier
Escribá Pérez

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

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. Química: Armando
Codoñer Castellote

PDI Fac. Farmàcia: Juan José
Server Carrió

PDI ETSE: Javier Martínez Plume

PDI Fac. Filologia,Traducció i
Comunicació: Adela Cortijo
Talavera

PDI Fac. Economia: Juan Antonio
Lloret Badia

PDI Fac. Economia: Dulce
Contreras Bayarri

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

Estudiant Fac. C. Matemàtiques:
Lluís Hurtado Gil

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

Estudiant Fac. F i lo logia,
Traducció i Comunicació: Mariola
Tárrega Moltó

Estudiant Fac. Dret: Daniel
González Serisola

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

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

PAS Servei de Política Lingüística:
Alfons Esteve i Gómez

PAS EU Fisioteràpia: José Vicente
Zafra Pertusa
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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

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

Director EU Fisioteràpia: Nicolás
Estevez Fuertes

Vicedegà Fac. Química: Juan José
Borrás Almenar

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

Representant d’instituts: Ferran
Carbó Aguilar

PDI Fac, Dret: Juan Carlos
Carbonell Mateu

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 4 de març
de 2008.

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

S’obre un torn d’intervencions.

Intervenen José Antonio Calañas i Javier Pallares per presentar
modificacions que són acceptades.

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

ACGUV 54/2008. “Aprovar l’acta del Consell de Govern
de 4 de març de 2008 amb les modificacioins següents:
. A la pàgina 13, afegir un paràgraf després de la
intervenció de Javier Pallarés amb el text següent: ” El
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rector li contesta que si no hi ha problema es podria
canviar”.
. A la pàgina 14, el 5è pàragraf del punt 9 ha de dir:
“José Antonio Calañas opina que en els departaments
amb seccions departamentals díficilment es podria
certificar si s’ha dut a terme o no la revisió. Pel que….”.

S’ajorna el tractament del punt 2, fins que arribe el rector.

Punt 3. Reestructuració i canvi de nom, si escau, de l’Institut d’Història
de la Ciència i la Documentació “López Piñero”.

El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta les seues
disculpes perquè la documentació s’ha repartit massa tard. Indica que és
un institut mixt; que es va aprovar un pla d’actuació pel 2007, però ara
el projecte d’investigació està més centrat en la investigació. Es proposa
augmentar la projecció internacional i investigadora. S’ha reestructurat
en quatre grups d’investigació. Com a conseqüència d’això, se ha
proposat el canvi de nom, que serà “d’Història de la Medicina i de la
Ciència López Piñero”. Aquesta proposta ha tingut els informes
favorables de la Comissió d’Investigació i del Consell de l’Institut.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques es partidari de deixar el
nom tal i com està, ja que considera que la medicina és una ciència i no li
troba sentit a l’ordre de les paraules que es proposa.

El vicerector d’Investigació i Política Científica explica que és tracta
d’adequar-se a la situació real de l’Institut, que és format per nou
investigadors, distribuïts en quatres unitats d’investigació i la presència
d’Història de la Medicina és molt forta.

La degana de la Facultat de Farmàcia està d’acord amb la intervenció del
degà de la Facultat de Ciències Biològiques.

El vicerector d’Investigació i Política Científica opina que cal mantenir la
proposta.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:
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ACGUV 55/2008. “Aprovar la reestructuració, la
justificació de la qual s’adjunta com a annex, i
consegüentment el canvi de denominació de l’Institut
d’Història de la Ciència i la Documentació “López
Piñero”, que passa a denominar-se “Institut d’Història
de la  Medicina i de la Ciència “López Piñero. ” Annex I.

Punt 4. Autorització, si escau, per a la signatura del conveni entre la
UVEG, l’Ajuntament de Gandia i la Fundació General de la Universitat de
València i derogació, si escau, de l’acord 86/2005 de 26 d’abril.

La vicerectora de Relacions Institucionals comunica que assisteix en
aquest punt Joan del Alcázar, director de la Universitat Internacional de
Gandia. Fa esment a la documentació que hi ha en el web de la
Secretaria General i a la que s’ha lliurat als membres del Consell en
aquesta sessió, referida a la inclussió d’una claúsula sisena. Afegeix que
també cal derogar l’acord del Consell de Govern 87/2005. Indica que hi
ha un problema en la denominació i cedeix la paraula Joan del Alcázar
perquè presente l’assumpte.

Joan del Alcázar indica que fins ara funcionaven amb l’acord del 2005,
però s’han desenvolupat activitats i convenis amb altres òrgans i s’han
ampliat les relacions amb l’Ajuntament de Gandia. Ara es proposa una
redefinició de l’acord, perquè es puguen fixar taxes i preus institucionals i
es cree una Comissió Acadèmica. La proposta de nom és “Centre
Internacional de Gandia de la UVEG”.

S’’obre un torn d’intervencions.

Ernest Cano intervé respecte de les activitats acadèmiques de formació.
En demana més aclariments.

Joan del Alcázar respon que en l’acord del 2005 s’establien quatre
branques de formació i es treballen algunes línies com la formació del
professorat, infermeria i desenvolupament local, que ja estan
consolidades. S’han fet convenis addicionals, però no tenen el nivell
institucional que es demana i és el que es pretèn aconseguir amb la
proposta.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació afegeix que no hi
ha compromís d’implantar graus o postgraus, encara que s’estudiarà la
possibilitat de fer-ho, i recorda que enguany se celebrarà el 25è
aniversari de la Universitat d’Estiu de Gandia.
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Ernest Cano agraeix els aclariments i demana que es faça una
reglamentación de les activitats acadèmiques i que les línies d’actuació
siguen clares.

Joan del Alcázar explica que fins ara es tractava d’un funcionament
artesanal. Es proposa el que ja està funcionant en aquest moment. Es
tracta que, mitjançant la Comissió  Acadèmica, funcione millor i tinga el
nivell institucional que ara no en té. La redefinició és una exigència per
l’augment de les activitats.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria intervé respecte a
l’Observatori d’impacte tecnològic. Sap que participen alguns professors,
però l’Escola no té informació i la representació ha de ser àmplia.

Joan del Alcázar aclareix que fins ara les aportacions han sigut
voluntaristes, per interessos concrets de la ciutat i dels professors que
s’han implicat. Considera que la proposta contribuirà a la normalització.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (44 vots a favor), es pren l’acord següent:

ACGUV 56/2008. “Autoritzar la signatura del conveni
entre la Universitat de València, l’Ajuntament de
Gandia i la Fundació General de la Universitat de
València, el text del qual s’adjunta com a annex i
derogar els acords 86/2005 i 87/2005 del Consell de
Govern de 26 d’abril” Annex II

Punt 5. 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 el 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:

ACGUV 57/2008. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Universidad del Valle de
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México i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com a annex”. Annex III.

ACGUV 58/2008. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Universidad Sidi Mohamed Ben
Abdellah de Fés (Marroc) i la Universitat de València, el
text del qual s’adjunta com a annex”.  Annex IV.

ACGUV 59/2008. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Universidad de Belgrad (Serbia)
i la Universitat de València, el text del qual s’adjunta
com a annex”. Annex V.

Punt 6. Concessió, si escu, 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.

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

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

ACGUV 60/2008. “Concedir premi extraordinari de
diplomatura, en les titulacions adscrites a l’Escola
Universitària d’Infermeria i Podologia, corresponents al
curs acadèmic 2006/2007 al diplomat i la diplomada
següents:

Diplomatura en Infermeria:
. Adolfo Blasco Chaqués.
Diplomatura en Podologia:
.  Maria Benimeli Fenollar.”

ACGUV 61/2008. “Concedir premi extraordinari de
diplomatura, de l’Escola Universitària de Fisioteràpia,
corresponents al curs acadèmic 2006/2007 al diplomat i
les diplomades següents:

. Silvia Sánchez Mont.

. Maria Pilar Sáez Rodrigo.

. Roberto Fernández del Rio.”
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ACGUV 62/2008. “Concedir premi extraordinari de
diplomatura/llicenciatura en les titulacions adscrites a la
Facultat de Ciències Socials, corresponents al curs
acadèmic 2006/2007 als diplomats, diplomades i
llicenciats següents:

Diplomatura en Treball Social:
. Beatriz Gascón Irún.
. Carolina Manzano Martínez.
. Ernesto Salvador Vayá Sánchez.
Diplomatura en Relacions Laborals:
. José Antonio Cano Navarro.
. Silvia Calvo Sarmiento.
. Luz Maria Ruiz Delgado.
. Maria Isabel Salom Marco.
. Maria Mercedes Chanza Romaguera.
. Laura Ramírez Zacares.
Llicenciatura en Ciències del Treball:
. Francisco Javier San Miguel Monreal.
. Juan José Nicasio Marco.”

Punt 7. Informe sobre comissions de serveis.

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

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

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

ACGUV 63/2008. “Informar favorablement la concessió
de comissió de serveis a favor del professor Román de la
Calle de la Calle, adscrit al Departament de Filosofia de
la Universitat de València, per a prestar els seus serveis
al MUVIM (Museu Valencià de la Il·lustració i de la
Modernitat), des de l’1 de juny de 2008 al 31 de maig de
2009.”

ACGUV 64/2008. “Informar favorablement la concessió
de comissió de serveis a favor del professor Juan Carlos
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Valderrama Zurián, adscrit al Departament d’Història
de la Ciència i la Documentació de la Universitat de
València, per a prestar els seus serveis a la Conselleria
de Governació, de la Generalitat Valenciana, des de l’1
de març de 2008 al 30 de setembre de 2008.”

Punt 8. Modificació, si escau, del Reglament de permisos, llicències i
situacions administratives.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Aclareix que, pel que fa a l’excedència,, el professor no tornarà
a la seua plaça, però s’assegura, mitjançant concurs, tornar a una plaça
de la mateixa categoria.

La secretària general afegeix que la proposta és un avanç, ja que els
professors d’universitat no tenien una excedència reconeguda. Pel que fa
a les disposicions addicionals, proposa que el període de dos anys es
canvie per “un màxim de dos anys”.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica accepta la proposta.

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
unanimitat (40 vots a favor), es pren l’acord següent:

ACGUV 65/2008. “Modificar el Reglament de permisos,
llicències, vacances  i situacions administratives del PDI
de la Universitat de València, en el sentit següent:

En l’article 2.3:

S’afegiran als permisos sobre el quals resol el
Vicerectorat amb competències en matèria de
professorat els que segueixen:

g) Permís per lactància d’un fill o d’una filla menor d’un
any.
h) Permís per paternitat.
 i) Qualsevol altre permís de durada igual o inferior a un
mes, quan la competència per a resoldre siga avocada
pel rector.
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. Afegir dues disposicions addicionals:

Disposició addicional sisena
Quan el professorat funcionari de carrera o laboral
permanent passe a la situació d’excedència voluntària
per interès particular, per agrupació familiar, per raó de
violència de gènere o per prestació de serveis en
Organismes o Entitats del sector públic, durant un
període màxim de dos anys es mantindrà en la plantilla
una plaça de les mateixes característiques que la que es
deixa vacant.
En cap cas aquesta provisió significa un dret a la reserva
de plaça ni el còmput del temps que hauria estat en
situació d’excedència a efectes d’antiguitat en el cos o
categoria  de pertinença.

L’eventual reingrés al servei actiu haurà de produir-se
de conformitat amb la legislació aplicable.

Disposició addicional setena
Quan s’autoritze el canvi al règim de dedicació a temps
parcial, es mantindrà la dotació de la plaça a temps
complet en la plantilla durant un període màxim de dos
anys.

En tot cas, no podran autoritzar-se canvis en el règim de
dedicació fins a la finalització de cada curs acadèmic,
llevat de supòsits de força major.”

Punt 9. Aprovació, si escau, dels Criteris per a la promoció professioinal
extraordinària del professorat habilitat.

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

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

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:
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ACGUV 66/2008. “Aprovar els Criteris per a la
promoció professional extraordinària del professorat
habilitat, per al 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.-Associats a temps complet doctors, Ajudant(*),
Ajudant Doctor, Contractat Doctor i Col·laborador: Es
podrà sol·licitar la transformació de la plaça en Titular
d’Universitat, si n’hi ha habilitats a TU o CEU abans del
30 de setembre de 2008.
(*) 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.
 

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 abans del 30 de
setembre de 2008.
(*) En aquest cas, s’amortitzarà la primera plaça vacant
de la mateixa categoria que es produeixca a l’àrea de
coneixement.

3.- Professors Titulars o Catedràtics d’Escola
Universitària Es podrà sol·licitar la transformació de les
places en Catedràtic d’Universitat si n’hi ha habilitats a
CU abans del 30 de setembre de 2008.”.

Punt 10. Aprovació, si escau, del model de contracte de professor
contractat doctor amb plaça vinculada.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i
fa referència a la documentacio que hi ha en el web de la Secretaria
General. La novetat és en les claúsules 5 i 7 en què es parla d’una
nòmina única, amb dues parts: una la paga la Universitat i altra la
Conselleria de Sanitat.
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S’obre un torn d’intervencions.

José Manuel Almerich hi troba a faltar al referència a la Llei 4/2007.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica indica que incloure-
la-hi seria redundant.

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

ACGUV 67/2008. “Aprovar el model de contracte de
professor contractat doctor amb plaça vinculada, que
s’adjunta com a annex”. Annex VI.

Punt 11. Aprovació, si escau, de Relació de Llocs de Treball de PDI.

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

S’obre un torn d’intervencions.

Antoni Martínez Andreu pregunta de quina data és la relació, ja que la
plaça de Tecnologia del Medi Ambient apareix com a titularitat quan ja es
una càtedra.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica contesta que els
efectes de la relació són de fa un mes aproximadament i que la relació és
correcta, ja que la càtedra solament està convocada.

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

ACGUV 68/2008. “Aprovar la Relació de Llocs de
Treball del personal docent i investigador de la
Universitat de València, que s’adjunta com a annex”.
Annex VII.

Punt 12. Designació de membres per a la Comissió de Recursos.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte.
La Comissió de Recursos la componen sis persones  i es renova cada tres
anys per meitats. Proposa Pilar Barreto i Carmen Carda, del Campus de
Blasco Ibañez; Alejandro Molla del Campus de Tarongers, que
substitueixen a Emilia Serra, MªLuz Marco i Juan Ascaso i la ratificació de
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Juan José Nuño, del Campus de Burjassot, que havia substituït a Ramon
Álvarez-Valdés.

La secretària general proposa votació conjunta.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada iper 39
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció es pren l’acord següent:

ACGUV 69/2008. “Aprovar la designació dels membres
que tot seguit s’esmenten per formar part de la Comissió
de Recursos de la Universitat de València:

. Carmen Carda Batalla.

. Alejandro Molla Descals.

. Pilar Barreto Martín

. Juan José Nuño Ballesteros”.

Sent les 10’30 hores s’incorpora a la sessió el rector, que presideix la
sessió.

Punt 13. Aprovació, si escau, de complement autonòmic, corresponent a
l’anualitat 2008.

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

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

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

ACGUV 70/2008.
“1.- Aprovar la proposta d’assignació de complement
autonòmic per a l’exercici 2008, referida als professors
consignats a l’Annex I.

2.- Trametre a la CVAEC les relacions de professorat
que han demanat retribució addicional  pel concepte de
l’article 24 (Mobilitat), d’acord amb els annexos II i III.

L’annex II conté la relació de professors i estades que
arriben a 180 dies amb estades iguals o superiors a 15
dies, i que es gaudiren en el període comprès entre l’1 de
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gener de 2001 i el 31 de desembre de 2007, en
universitats o altres centres docents o investigadors i que
no foren avaluats la convocatòria anterior.

L’annex III conté la relació de professors que no
compleixen els requisits per a aparèixer a l’Annex II.

3.- En tot cas les sol.licituds dels interessats es trametran
a l’AVAP juntament amb la documentació aportada per
a la seua consideració.

4.- Delegar en el Vicerector de Professorat, l’elaboració
de la proposta d’acord de retribucions addicionals per
als professors que presenten sol·licituds  per a l’ exercici
2008, d’ara en davant,  en aplicació  de la base cinquena
de la convocatòria, aprovada per resolució del rectorat
de la Universitat de València  de 9 de gener de 2008 .”
Annex VIII.

Punt 14. Informe sobre la modificació de RLT 2/2008 de PAS.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Informa que aquesta modificació no té cap cost econòmic i que
en Mesa Negociadora els sindicats que hi van votar en contra van ser
STEPV i CGT. CCOO no participà i UGT i CSI es van abstenir.

S’obre un torn d’intervencions.

El president de la Junta de PAS opina que s’està creant un procés
equivocat, ja que encara que no hi haja cost econòmic, les
transformacions han de ser consensuades, perquè en cas contrari es
prenen decisions unilaterals. Considera que no hi ha prou informació per
poder arribar a consens.

El rector opina que la intervenció anterior és una valoració subjectiva i
manté la proposta.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 37
vots a favor, 5 en contra i 1 abstenció es pren l’acord següent:

ACGUV 71/2008. “Informar favorablement sobre la
modificació 2/2008 de la Relació de Llocs de Treball del
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personal d’administració i serveis de la Universitat de
València que s’adjunta com a annex”. Annex IX.

Punt 15. Aprovació, si escau, de l’addenda a l’ACGUV 211/2007 del
Consell de Govern de 19 de desembre, sobre aprovació de normativa de
formació i funcionament de borses de treball de PAS.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Afegeix que la proposta va ser acceptada per totes les seccions
sindicals de la Mesa Negociadora.

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

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

ACGUV 72/2008. “Aprovar l’addenda que s’adjunta
com a annex a l’ACGUV 211/2007, de 19 de desembre,
sobre aprovació de normativa de formació i
funcionament de borses de treball de personal
d’administració i serveis.” Annex X.

Punt 16. Aprovació, si escau, de nous títols propis de postgrau i
especialització .

El vicerector de Convergència Europea i Qualitat presenta l’assumpte, en
absència del vicerector de Postgrau, i fa referència a la documentació
que hi ha en el web de la Secretaria General. Retira el diploma 8313020
d’especialització  professional en edició, i els certificats que en dimanen.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret no planteja problemes a la proposta, però
opina que aquesta oferta no és la que es mereix la Universitat. Hauria de
ser una oferta pròpia i d’interés per a la Universitat, no fruït de l’interés
d’algunes persones. Proposa que com més prompte millor, se’n faça una
filtració i una revisió, ja que és una qüestió d’estratègia. Opina que
hauriem d’anar cap a grans línies de postgrau.

El vicerector de Convergència Europea i Qualitat indica que aquesta
reflexió és convenient fer-la i el vicerector de Postgrau ja en té un
informe fet i la intenció d’obrir un debat sobre aquest assumpte. Pel que
fa a la qualitat, s’avaluen tots els postgraus i aquesta avaluació la rep el
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responsable, al que se li demanen aclariments si hi han deficiències
notòries.

El rector també hi està d’acord i afegeix que, des d’un punt de vista
objectiu, cal una oferta sòlida i consolidada de cara a optimitzar recursos
docents. També cal la revisió de l’acord amb ADEIT.

Javier Escribá recorda que l’any passat va presentar una esmena que es
va aprovar, referida a la conveniència d’informar de l’avaluació dels
postgraus aprovats al degà o director del centre i departament implicat.

El vicerector de Convergència Europea i Qualitat indica que l’avaluació
del postgrau està disponible per a tots els intervinents.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació demana més
informació sobre el Diploma retirat i que hi haja un representant en la
subcomissió d’Humanitats ja que la Facultat no en té representació. El
vicerector de Convergència Europea i Qualitat li aclareix els dubtes.

El rector afegeix que aquest no s’anul·la, solament es retira i que la
implantació dels postgraus depèn del nombre d’alumnes matriculats. Així
mateix, recull les intervencions del degà de la Facultat de Dret i de Javier
Escribá.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 41
vots a favor, 2 en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 74/2008. “Aprovar els nous títols propis de
postgrau i especialització, 1ª edició,  que s’adjunten com
a annex, tenint en compte que es retiren  de l’àrea
d’Humanitats els següents:
8313020. Diploma d’Especialització Professional en
Edició.
8316010/8313020. Certificat d’Especialització en
correcció d’espanyol.
8316020/8313020. Certificat d’Especialització en Català.
8316030/8313020. Certificat d’Especialització en Gestió i
Organització de Projectes Editorials.
8316040/8313020. Certificat d’Especialització en Edició
de Textos Medievals.
8316050/8313020. Certificat d’Especialització
Professional en creació de recursos multimèdia.
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8316060/8313020. Certificat d’Especialització en
Propietat Intel·lectual
8316070/8313020. Certificat d’Especialització en
Maquetació en Indesign C33
8316080/8313020. Certificat d’Especialització en
Maquetació en Quarkxpress7”. Annex XI.

Punt 17. Proposta i aprovació, si escau, de programes oficials de
postgrau.

El vicerector de Convergència Europea i Qualitat presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Afegeix que també es proposa el canvi de nom del Máster
Contenidos y formatos audiovisuales en la era digital, que passarà a
denominar-se Contenidos y Formatos Audiovisuales. Recorda que els
màsters ja estan aprovats, i aquest punt correspon als postgraus
associats.

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 45
vots a favor, 2 en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 73/2008. “Aprovar els programes oficials de
postgrau relacionats en l’annex que s’adjunta”.  Annex
XII.

Punt 18. Aprovació, si escau, de la designació d’òrgans responsables de
màsters (ORM).

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

S’obre un torn d’intervencions.

Antoni Martínez Andreu planteja dubtes que el vicerector li aclareix.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (44 vots a favor) es pren l’acord següent:

ACGUV 75/2008. “Designar als òrgans que tot seguit
s’esmenten, responsables dels màsters (ORM) següents:
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Màster ORM.

Contenidos y Formatos
Audiovisuales…………………Dep. Teoria dels

L l e n g u a t g e s  I
Comunicació.

Psicogerontologia……………Facultat de Psicologia

Creació d’Empreses Inno-
vadores i de Base Tencolò-
gica……………………………Facultat d’Economia

Contaminación y Toxicolo-
gia Ambientales…………Facultat Ciències Biològiques

European Màster in Baye-
sian Statistics and Decision
Analysis……………………Dep. Estadística i Investigac.

Operativa.
Performance Analysis of
Sport……………………….Facultat C. Activitat Física i

Esport.

Química Sostenible……Institut Universitari de C.
      Molecular”.

Punt 19.  Aprovació, si escau, del procés d’extinció del pla oficial
d’estudis del màster “Continguts i formats audiovisuals a l’era digital”
(pla 2005).

El vicerector de Convergència Europea i Qualitat presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Es conseqüència del que s’ha aprovat en el punt anterior.

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

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

ACGUV 76/2008. “Aprovar el procediment d’extinció
del pla oficial d’estudis del màster “Continguts i formats
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audiovisuals a l’era digital” (pla 2005), que s’adjunta
com a annex”. Annex XIII.

Punt 20. Concessió, si escau, de premis extraordinaris de doctorat,
2008.

El vicerector de Convergència Europea i Qualitat presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que acompanya la convocatòria. Es
declaren deserts en Economia i Sociologia i alguns en Medicina.

S’obre un torn d’intervencions.

La vicedegana de la Facultat de Medicina i Odontologia aclareix que els
deserts corresponen a Odontologia.

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

ACGUV 77/2008. “Concedir, a proposta de les
comissions avaluadores que tot seguit s’esmenten, premi
extraordinari de doctorat, corresponent a la
convocatòria de 2008, als doctors i doctores següents:

COMISSIÓ
AVALUADORA

DOCTORS/ES

Física Oscar Maigmó Varela Rizo
Química Sergio Armenta Estrela

Maria González Bejar
Biologia  Cel · lular  i
Molecular

Ana Maria Sauri Pérez
Anna Estela Bolta.

Ciències de la Natura Gustavo Tomás Gutiérrez.
Eduardo Moisés García
Roger.
Óscar Monroig Marzá.

Farmàcia Carla Maria Soler Quiles
Clara Cortés Fenollar.

Medicina Esther Zorio Grima.
J u l i o  E d u a r d o
NuñezVillota
Ángel Medina Vayá
José Maria Ricart Vayá
Javier Pereda Cervera.
MªCarmen Escobedo
Lucea.
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Psicologia Teresa Isabel Jiménez
Gutiérrez.
Inmaculada Silla Guerola.

Economia i Sociologia Desert.
Dret Ana Montesinos Garcia

Ana Valero Heredia.

Geografia i Història Mª Luisa Vázquez de
Agredos Pascual

Filologia i Lingüística Jaume Peris Blanes
Eva Lara Alberola

Filosofia i C. Educació Juan Navarro de San Pio.
Pilar Piedad Sauquillo
Mateo
Marta Pedrajas Herrero.

Punt 2. Informe del rector.

El rector comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs dels
següents membres de la comunitat universitària:

. Rafaela Torija, jubilada que va ser Oficial Major de la nostra Universitat.

. Emili Giralt i Raventós, doctor Honoris Causa per la Universitat de
València l’any 2001, historiador i president molts anys de l’Institut
d’Estudis Catalans.
. Francisco José Martínez Guijarro, professor titular de la Facultat de
Farmàcia i director del Departament de Parasitologia i Biologia Cel·lular.
. Luis Tolosa, treballador jubilat dels Serveis Centrals.
. Alessandro Bocchiotti, estudiant italià que es trobava a València amb
una beca Erasmus.

A continuació comunica que s’han fet eleccions per a renovació de
membres del Claustre en el Consell de Govern. Com a representants del
PDI s’incorporen: Amando Codoñer Castellote, Juan José Server Carrion,
Juan Carlos Carbonell Mateu, Otilia Alicia Salvador Fernández-Montejo,
Adela Cortijo Talavera i Juan Antonio Lloret Badia. Com a representants
dels estudiants s’incorporen: Mariola Tárrega Moltó, Lluís Hurtado Gil i
Daniel Gonzàlez Serisola. Han estat reelegits els següents:
representants del PAS: Miquel Coll Huerta, Luisa Manzano Hernández i
Alfons Esteve i Gómez; representants del PDI: Javier Escribá Pérez, Juan
José Nuño Ballesteros, Ernest Cano Cano, José Manuel Almerrich Silla,
Elena Grau Almero i Javier Martínez Plume i, finalment, els representants
d’estudiants: Javier Pallarés Badenes i Carlos de la Cruz Moya. Els felicita
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a tots i manifesta el seu agraïment als membres que han cessat,
següents: PDI: Soledad Gandia Franco, Manuela Pardo del Val i Amelia
Olga Quiñones Fernández. Estudiants: Mercé Boloix Mascarell, Iván
Sánchez Valero i Lorena Hernández.

El 4 de març es va reunir el Ple del Consell Valencià d’Universitats i de
Formació Superior S’hi va autoritzar el canvi de denominació de l’Escola
Univ. d’Infermeria per Infermeria i Podologia i la creació de l’Institut Univ.
de Llengües Modernes Aplicades.

Comunica que el Centre ESTEMA s’adscriurà a la Universitat Europea de
Madrid.

El 7 de març es va reunir l’Assamblea General de la CRUE, a Còrdova, en
què es va questionar el programa d’enfortiment institucional (R+D), es
va fer una protesta davant la ministra, que sols va quedar en això.

El 12 de març es va reunir el Ple del Consell Social en què es tracteren
assumptes de tràmit i es van revalidar els acords dels Consell de Govern.

Felicita Adela Cortina, catedràtica del Departament de Filosofia del Dret,
Moral i Política, pel fet de ser la primera dona que ingressa en l’Acadèmia
de Ciències Morals i Polítiques. També felicita Ana Civico, llicenciada en
investigació i tècniques de Mercat, que ha estat guardonada per
l’Asociación Española de Márketing.

Informa que s’han celebrat dos fòrums d’ocupació: en la Fira
Form@empleo i en els foros d’ocupació als campus.

Comunica que s’han signat els convenis següents:

. Conveni de col·laboració amb el Consorci Hospital General i Universitari
de Valencia per impartir docència en Ciències de la Salut a l’Hospital
General.

. Conveni de col·laboració amb el Port i l’ICO (Institut de Crèdit Oficial),
pel qual es crea la primera càtedra d’Espanya de logística i transport
internacionial. La implicació universitària assegura l’aposta per
l’excel·lència i facilita la connexió entre els equips d’investigació
acadèmics i la demanda de les institucions.
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. La CRUE ha signat amb el Banc de Santander un Conveni de
col·laboració sobre el Programa “Becas Santander-CRUE de mobilitat
iberoamericana”.

. Conveni de col·laboració per mitjà de 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 Béns 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 a realitzar aquest
curs acadèmic els estudis de Postgrau Oficial Máster en Advocacia.

. Conveni de col·laboració amb l’Associació empresarial del Sector ITC
de la Comunitat Valenciana per tal de col·laborar en les àrees de
formació, d’investigació, desenvolupament i innovació.

. Per mitjà de la Fundació Universidad-Empresa de València i dins del
programa de cooperació educativa, diversos convenis amb diferents
entitats.

Informa que la vicerectora de Relacions Institucionals, Rosa Moliner ha
assumit les competències en matèria de cooperació, des del 23 d’abril
de 2008.

D’altra banda, indica que han comunicat des del Departament de Química
Analítica que una estudianta Erasmus ha estat atacada quan arribava a
sa casa i està greu. El cas s’ha traslladat a la polícia i al jutjat.

Pel que fa a les titulacions, la normativa determina que la Junta
Consultiva haurà de fer-ne un informe. Per agilitzar el procés es crearà
una Junta Permanent. Les persones designades per formar-ne part són:
Mª Jose Añón, José Luis Canet, Mercedes Casp, Javier Escribá, José Mª
Goerlich, Francisco Morales, Alicia Salvador i Mª Isabel Vázquez.

Comunica els canvis que s’han produït en el govern arran de les eleccions
de 9 de març, respecte del Ministeri d’Innovació i Ciència, havent-se
nomenat secretaris d’estat a Marius Rubiralta (ex-rector de la UB) i
Carlos Martinez (ex-president del CSIC).
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Indica que és la seua reponsabilitat informar sobre la situació econòmica
de la Universitat. Cap de les xifres esmentades en el Claustre han
canviat. Demà s’iniciaran noves converses amb la Generalitat, ja que
l’anterior va ser insatisfactòria. D’una banda, hi ha la reivindicació
constant sobre el deute i, d’altra, el que la Universitat ha de fer per
aconseguir liquiditat. Tot està en l’aire i la Generalitat no afronta els seus
compromisos. En aquest moment estem debatent el procediment perquè
les Universitats puguen complir els seus objectius del 2007/2008 i que
a partir del 2009 es tinga un model de finançament. Aquesta situació és
general per a totes les Universitats Públiques Valencianes.

S’obre un torn d’intervencions.

Javier Pallarés demana una valoració respecte de la separació entre
ciència i educació.

El rector opina que, des del punt de vista educatiu, és un pas enrere
encara que, des del punt de vista de la investigació, està bé que les
universitats estiguen allí on es gestiona la investigació, però només ha
sentit pronunciar-se sobre açò al rector de la Universitat Complutense.
Cedeix la paraula Daniel González, coordinador de l’AGE, que va assistir a
la reunió del 17 d’abril, a Madrid, de representants d’estudiants amb un
grup de rectors de la CRUE.

Daniel González indica que no va ser una reunió productiva i que no va
traure res en clar.

El director de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs March” opina que la
separació d’universitats i educació és un pas enrere per a la formació del
professorat i podria ser complicat que es finançaren projectes
d’innovació.

Punt 21. Proposta i aprovació, si escau, de normativa d’Impugnació de
Qualificacions.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Presenta les
esmenes i proposa que es voten.

S’obre un torn d’intervencions.
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Javier Pallares opina que les esmenes s’haurien d’haver distribuït als
membres del Consell de Govern.

A continuació se sotmeten a votació les esmenes presentades:
. Votació sobre eliminar “si escau” en l’art. 1. A favor; 6 , en contra 28 i
6 abstencions. Per tant, no s’aprova.

. S’accepta l’esmena d’eliminar “provisional” en el pàragraf 3 de l’art.1.

. S’accepta l’esmena de canviar “que” per “qui” en l’art. 2.

. Votació de l’esmenta al pàragraf 3, de l’art. 1: “No obstant això
l’estudiant….podrà demanar prèvia concessió un horari més flexible…A
favor: 6, en contra, 27 i 5 abstencions. Per tant,no prospera.
. Votació de l’esmena l ‘art. 4, sobre la comissió paritària. A favor 5, en
contra: 31 i 2 abstencions. Per tant, no prospera.

Finament, se sotmet a votació el text del Reglament esmenat amb les
modificacions acceptades. La votació es fa mà alçada i per 34 vots a
favor, 7 en contra i 1 abstenció es pren l’acord següent:

ACGUV 78/2008. “Aprovar la Normativa d’Impugnació
de Qualificacions de la Universitat de València que
s’adjunta com a annex”. Annex XIV.

Punt 22. Proposta i aprovació, si escau, de directrius de matèries
bàsiques per a les noves titulacions.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Es proposa
un marc per a dissenyar les matèries bàsiques i presenta les esmenes.

El rector afegeix que comença un procés per adaptar les titulacions que
tenim a les noves situacions.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat d’Economia manifesta que no s’ha esmentat
l’esmena que ha presentat el Centre al punt 3.

Javier Pallarés intervé respecte de la viabilitat del punt 3. Opina que, si
es viable respecte d’una llengua estrangera, també hauria de ser-lo
respecte del català. Indica que els preus del Centre d’Idiomes s’haurien
de discutir i, pel que fa als coneixements informàtics, s’hauria de garantir
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l’accés lliure a les noves tecnologies. Per tant, proposa que es faça un
estudi inicial de l’accesibilitat.

Adoración Sánchez intervé respecte del punt 5. El tema de la igualtat de
gènere s’ha d’incloure en totes les instàncies del procés, i fa referència
als informes de l’ANECA sobre algunes titulacions.

Alfons Esteve dóna suport a la intervenció de Javier Pallares sobre la
llengua pròpia.

El director de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs March” troba
desequilibris entre els punts 2 i 3, ja que el procediment hauria de ser
igualitari respecte de les llengües modernes estrangeres, i considera
molt díficil d’avaluar des del punt 3.2.1 al 3.2.5. També respecte del
punt 5.2.1 hi ha un alt grau d’indefinició.

El degà de la Facultat de Ciències Socials opina que el punt 1 hauria de
ser més taxatiu i que s’hauria d’articular algun sistema
d’autoaprenentatge respecte de les llengües modernes estrangeres i
caldria preveure què passa en les transformacions dels plans.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació opina que el
document hauria de ser més exigent, sobretot respecte dels 36 crèdits,
per raons de coherència estratègica, economia de recursos i racionalitat
acadèmica. Es perd l’oportunitat de buscar tradicions curriculars
compartides.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació opina que
el punt 1 ha de quedar obert. Proposa afegir-hi alguna singularitat
d’acord amb els llibres blancs i, pel que fa al punt 2, proposa 6 crèdits de
reconeixement. En el punt 3 proposa que s’afegesca “o tenir el títol de
filologia en llengua estrangera”. Està d’acord en incloure aules
d’autoaprenentatge en cada campus, o fer-se càrrec el Centre d’Idiomes
i cursos on line per la intranet. És clar que la docència en català s’hauria
d’assegurar. Finalment, pregunta respecte del punt 5, si totes les
comissions que revisen les titulacions actuen de la mateixa manera
respecte a la inclusió d’assignatures de valors.

El director de l’Escola Univ. de Fisioteràpia també opina que el document
hauria de ser més taxatiu i que, respecte de les llengües modernes
estrangeres s’hauria de reforçar l’anglès acadèmic i científic aplicable a
professors i estudiants.
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El rector indica que de les intervencions anteriors es desprèn que els
punts conflictius són si l’estudiant ha de tenir coneixements d’idioma
estranger i coneixements informàtics o no i la manera d’acreditar-los.
Indica que cal tenir en compte que el pla d’estudis ha de ser atractiu per
als estudiants. Cal donar a les CEPEs intruments de treball. Li ha sorprès
que es demane un primer curs més dirigit, ja que no és això el que s’ha
demanat des dels centres. De fet, en alguns s’ha demanat que tots els
crèdits siguen propis de la titulació.

La vicerectora d’Estudis indica que el document no es més taxatiu
perquè açò és el que s’ha consensuat en les reunions amb els
representants dels centres.

El degà de la Facultat de Dret opina que els documents molt tancats no
són bons. Respecte de l’idioma, cal tenir en compte que la Universitat
també té matriculats alumnes majors, que poden rebutjar aquests plans.
Introduiria alguna matisació amb excepcions justificades.

Dulce Contreras està d’acord amb el degà de la Facultat de Dret. Li
preocupa que es tinga massa en compte l’opinió de l’ANECA, ja que es
pot modificar. Els estudiants universitaris són majors d’edat i l’educació
sobre igualtat de gènere ja l’han de tenir. Està d’acord amb les llengües
modernes, sempre que siguen amb finançament públic.

Javier Escribá es manifesta en contra del document i opina que els
estudiants han de tenir una preparació prèvia. Segons la seua
experiència, l’ANECA compara amb el que hi ha a Europa. Pregunta si en
la resta d’Europa hi ha mòduls com aquests o si han de ser
transversalitats.

El rector indica que es tracta d’aplicar el decret i recorda que en aquest
moment hi ha titulacions amb cursos zero per anivellar. El més prudent
seria no avançar més en el debat, però que es continue treballant.

La vicerectora d’Estudis proposa continuar treballant per a consensuar
els 36 crèdits i, respecte del mòdul d’incorporació, deixar-lo obert a
l’espera de l’opinió de les CEPEs.

Javier Escribá indica que també hi ha contradiccions en el curs
d’anivellació.

El director de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs March” indica que hi ha
moltes contradiccions en els ordres ministerials i que l’acreditació de
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l’idioma hauria de ser una opció a superar en els quatre anys d’estudis.
Veu díficil que es negue un títol per no saber anglès.

Ernest Cano opina que s’ha d’oferir i millorar l’aprenentatge en llengües,
però no acreditar-ho. S’ha de fer un esforç perquè els estudiants puguen
assolir competències linguístiques. Respecte de les matèries bàsiques,
considera que no s’han de tancar massa i han d’afavorir la mobilitat
entre les branques.

El rector retira el punt i per tant l’acord 79 queda anul·lat.

Punt 23. Proposta i aprovació, si escau, de canvis en la composicicó de
les CEPEs.

La vicerectora d’Estudis proposa canvis en la composició de la CEPE de
Logopedia i que es delegue en el Vicerectorat per atendre els canvis que
posteriorment, es proposen i dels quals s’informarà al Consell de Govern.

 S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat de Farmàcia diu que comunicarà al Vicerectorat
els canvis del seu centre.

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

ACGUV 80/2008.
“1. Aprovar el canvi que tot seguit s’esmenta en la
composició de la Comissió d’elaboració del Pla d’Estudis
de Logopedia, per tal de substituir al representant dels
estudiants Esteban Carbone Tagliamonte per Verónica
Moreno Campos.
2. Delegar en el Vicerectorat d’Estudis perquè faça les
modificacions escaients que es puguen presentar,
respecte de la composició de les CEPEs”.

Punt 24. Proposta i aprovació, si escau, d’adhesió de la Universitat de
València al Opencourseware Consortium.

El vicerector de Convergència Europea i Qualitat presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Afegeix que es tracta de desenvolupar un procés
d’internacionalització i d’obertura de línies d’actuació.
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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 81/2008. “Subscriure el Memoràndum de
Cooperació del Consorci internacional OCW així com
els seus estatuts, que s’adjunten com a annex i, en
conseqüència, integrar-se en el “OpenCourseware
Consortium”. Annex XV.

Punt 25.  Proposta i aprovació, si escau, del Programa Nau Jove-08

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

S’obre un torn d’intervencions.

Antoni Martínez Andreu demana que les taxes es facen extensives
també al familiares de segon grau i  a la Nau dels Xiquets i les Xiquetes.

La degana de la Facultat de Farmàcia demana que es rebaixe el preu als
fills dels Amics i Antics Alumnes, en properes edicions.

El vicerector de Relacions Internacionals i Comunicació contesta a Antoni
Martínez que es tracta d’un projecte pilot i no es pot fer. Ho tindrà en
compte en les properes edicions de la Nau dels Xiquets. Respecte de la
petició de la degana de la Facultat de Farmàcia, ho estudiarà.

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

ACGUV 82/2008. “Aprovar el programa Nau Jove 2008,
que s’adjunta como a annex.” Annex XVI.

Punt 26. Informe sobre els comptes anuals de la UVEG, 2007.

El gerent presenta l’assumpte i fa referència a la documentació que
acompanya la convocatòria. Indica que es tracta de comptes sanejats.
Ens hem ajustat a les previsions d’ingressos i de despeses i, per tant, els
comptes es tanquen amb superàvit. La gestió que s’ha fet és adequada i
l’execució del pressupost ha estat eficient, rigorosa i austera. Informa
que s’han posat en marxa una sèrie de mesures, atesa la mancança de
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liquiditat que té la institució, que ens porta a disposar d’una pòlissa de
tresoreria per a pagar a tercers fins un valor de 28 milions d’euros. En el
2007 es van pagar 74.000 euros a entitats financers i enguany se n’han
pagat 240.000, però l’arribada dels fons de la Generalitat porta
endarreriment. Per tant, s’està negociant per ampliar la pòlissa de
tresoreria; s’està ajornant el pagament als distribuidors menors i s’està
negociant els confirming. Diu que el superàvit no és real perquè
correspon a fons compromesos davant tercers.

Quant a les despeses de personal s’han incrementat un 6% respecte de
l’any anterior. L’evolució de la plantilla de PDI i PAS oscil·la entre 0’5% i
1`5%.

Finalment indica que el volum d’informació que s’aporta té la suficient
entitat i rigor per felicitar tots els qui han participat en la seua
elaboració.

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

ACGUV 83/2008. “Informar favorablement els comptes
anuals de la Universitat de València, corresponents a
l’exercici econòmic 2007, que s’adjunten com a annex.”
Annex XVII.

Punt 27. Modificacions pressupostàries.

No hi ha cap proposta.

Punt 28. Torn obert de paraules.

El president de la Junta de PAS pregunta com es farà la propera elecció a
rector, ja que la LOU torna la potestat al Claustre.

El rector contesta que les dues opcions queden obertes i es plantejarà
l’assumpte més endavant. La Comissió d’Estatuts farà propostes de
modificación en allò que calga modificar.

José Antonio Calañas expressa el seu malestar, ja que el Reglament
d’Impugnació de Qualificacions tal i com està obliga als directors de
departament a assumir coses que no poden fer. El seu departament té
42 despatxos i no pot saber si un estudiant ha demanat la revisió o no.
Demana més recursos per poder aplicar el reglament.
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El rector indica que no demanarà el que no es pot complir.

Javier Pallarés indica que hi ha una reunió demà amb la Generalitat per
debatre sobre la situació econòmica, i li sembla que s’ha de fer alguna
cosa, però els exàmens estan a prop i pot ser problemàtic.

Ernest Cano pregunta si ha de transmetre algun missatge als membres
de les CEPEs.

El rector indica que no hi ha cap disposició que anul·le el que està
vigent. No hi han expectatives ni informació privilegiada i espera que els
aspectes bàsics no canvien. Demana que es continue treballant.

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.


