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 CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 27 de maig 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 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

V ice rec to r  d e  Relacions
Internacionals i  Comunicació:
Enrique Bigné Alcañiz

V icerectora d e  Relacions
Institucionals: Rosa M. Moliner
Navarro

V i c e r e c t o r  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

Degà Fac. Ciències Matemàtiques:
Rafael Crespo Garcia

Degà Fac. Ciències Biològiques:
Vicente Roca Velasco

Degà Fac. Dret. Carlos Luis
Alfonso Mellado
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Degana Fac.  Economia: Trinidad
Casasús Estellés

Rep resen tan t  departaments:
Antoni Martínez Andreu

Rep resen tan t  departaments:
Josefina Boquera Matarredona

Representant departaments: José
Antonio Calañas Continente

R e p r e s e n t a n t  Instituts
universitaris: Ferran Carbó Aguilar

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. Psicologia: Otilia Alicia
Salvador Fernández-Montejo

PDI Fac. Farmàcia: Juan José
Server Carrió

PDI Fac, Dret: Juan Carlos
Carbonell Mateu.

PDI Fac. Economia: Juan Antonio
Lloret Badia

PD I  Fac.  Economia: Dulce
Contreras Bayarri

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

Estudiant Fac. C. Matemàtiques:
Lluís Hurtado Gil

Estudiant Fac. Filologia, Traducció i
Comunicació: Javier Pallarés
Badenes

Estudiant Fac. Filologia, Traducció i
Comunicació: Carlos de la Cruz
Moya

Estudiant Fac. Dret: Daniel
González Serisola

PAS Servei de Política Lingüística:
Alfons Esteve i Gómez

PAS EU Fisioteràpia: José Vicente
Zafra Pertusa

Representant Consel l  Social:
Teresa Puchades Olmos

(sense vot):

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

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López

Director EU Fisioteràpia: Nicolás
Estevez Fuertes

Degà Fac. Química: José Maria
Moratal Mascarell
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Degana Fac. Farmàcia: Rosa Marín i
Sáez

Director ETS Enginyeria: Joan
Pelechano Fabregat

President en funcions Junta PDI:
Xavier Gómez Font

Absències justificades:

Vicerector  de Postgrau: Ignacio
José Nebot Gil

PDI ETSE: Javier Martínez Plume

PDI Fac. Filologia,Traducció i
Comunicació: Ade la  Cortijo
Talavera

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

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

Convidats:

President de  la Comissió
d’Estatuts: Alejandro Fernández
Lajusticia

Directora del Servei General de
Postgrau: Ana Huguet

Director del Servei de Seguretat,
Salut i Qualitat Ambiental: Marius
Fuentes

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 29 d’abril de
2008.

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

La secretària general informa que en l’acord 65/2008 hi havia errors
materials que s’han subsanat. Igualment, la vicerectora de Relacions
Institucionals i Cooperació informa que s’ha millorat la redacció de la
clàusula 6 de l’annex de l’acord corresponent al punt 4 de l’ordre del dia.

S’obre un torn d’intervencions.

Intervenen el degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació i el
director de l’Escola Universitària d’Infermeria per presentar modificacions
que són acceptades.

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

ACGUV 84/2008. “Aprovar l’acta del Consell de Govern
de 29 d’abril de 2008 amb les modificacions següents:

. Incloure al llistat d’assistents al director de l’Escola
Univ. d’Infermeria.
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. A la pàgina 16, el paràgraf 5è queda redactat així: 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”

Punt 2. Informe del rector.

El rector dóna la benvinguda Xavier Gómez Font, com a president en
funcions de la Junta de PDI, en substitució d’Antoni Viñas, a qui agraeix la
tasca desenvolupada i espera que es recupere de la seua malaltia.

Comunica que Marius Fuentes ha estat invitat per presentar l’assumpte
corresponent al punt 12 de l’ordre del dia d’aquesta sessió.

D’altra banda, comunica el condol dels membres del Consell pel traspàs del
membres de la comunitat universitària següents:

. Agustín Campos Muñoz, professor de la Facultat de Química.

. Antonio Llopis Blasco, professor de l’Escola Univ. de  Magisteri “Ausiàs
March”.
. Rosario Alonso, professora de la Fac. de Ciències Socials.
. Orlando José Pereira de Silva, treballador de les obres del Parc Científic.

El 5 de maig es va reunir l’Assemblea General de la CRUE, a la que va assistir
el vicerector de Convergència Europea i Qualitat i li cedeix la paraula perquè
informe.

El vicerector de Convergència Europea i Qualitat informa que es van
presentar queixes respecte del procediment en l’assumpte de les
avaluacions de les titulacions a l’ANECA i assenyala que s’ha redactat un
document per enviar al Secretari d’Estat.

El rector informa que el 6 de maig es va reunir la Junta General
d’Accionistes d’Universia i els dies 7 i 8 de maig, al Jardí Botànic, s’hi van
reunir els grups de treball de RedIRIS, xarxa acadèmica i d’investigació
espanyola.

Així mateix, felicita als membres de la comunitat universitària següents:

. El professor de la Facultat d’Economia, Enrique Villarreal per haver estat
nomenat director general tècnic de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), a
Madrid.
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. El professor i vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica, Carlos
Ferreira, per haver estat nomenat President de la Societat Espanyola
d’Òptica. A més, ha estat nomenat també Spie Fellow, una distinció de la
International Society for Optics and Photonics, que es concedeix a científics
amb contribucions significatives en ciència i tecnologia dins dels camps
multidisciplinars de l’òptica, la fotònica i el processament d’imatges.

Assenyala que l’edició d’enguany de la Universitat d’Estiu de Gandia, que
s’inagurarà el 14 del proper juliol és especial perquè commemorarà els 25
anys del seu començament, i mostra un projecte ja consolidat i és una
mostra de la col·laboració entre la Universitat de València i l’Ajuntament de
Gandia, i assoleix, a més a més, una presència estable a la ciutat durant tot
l’any.

Informa que l’empresa Threellop Nanotechnology, ha estat guardonada en el
Dia de l’Emprenedor amb el premi al millor projecte empresarial, realitzat per
Joves Emprenedors, atorgat per Bancaixa. Està ubicada al Parc Científic,
situat al Campus de Burjassot-Paterna, destinat a estretir els llaços entre la
Universitat i el seu entorn socioeconòmic, i que acull 14 empreses
innovadores amb un alt potencial investigador universitari, ha estat un
projecte excel·lent i amb molts bons resultats.

A més, dóna suport al document elaborat per professorat i estudiants de
Filosofia, contra l’esborrany que ha presentat la Direcció General
d’Ensenyament de la Conselleria d’Educació de la Generalitat, que fa una
reducció de l’horari setmanal d’aquesta assignatura que consideren
fonamental.

Informa que demà, a Madrid, hi haurà una reunió del Consell d’Universitats
per a informar sobre les titulacions que demanaren acreditació per
començar el proper curs. És la primera sessió que farà el nou equip de
govern del Ministeri de Ciència i Innovació.

S’obre un torn d’intervencions.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria  pregunta si en la reunió
de demà es tractarà sobre les fixes de les titulacions d’enginyeria per poder
elaborar els plans d’estudi.

El rector informa que no és troba a l’ordre del dia, però el president de la
Comissió va dir que hi haurà dos nivells de competència professional, segons
siguen graus o màsters. Els graus tindran competències semblants a les
actuals enginyeries tècniques i els màsters a les enginyeries superiors,
encara que no és definitiu.
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Punt 3. 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 hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 85/2008. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Universitat Autònoma de
Ciudad Juárez (Mèxic) i la Universitat de València, el
text del qual s’adjunta com a annex.” Annex I.

ACGUV 86/2008. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la Universitat Metropolitana de
Venezuela –UNIMET i la Universitat de València, el text
del qual, s’adjunta com a annex.” Annex II.

El rector presenta, a continuació, la sol·licitud d’autorització per a signar el
conveni amb la Generalitat i fa referència al document que s’ha lliurat en
aquesta sessió. Explica que fa més d’un mes des de la Generalitat es va
encetar un procés de convocatòria a les universitats públiques valencianes,
però per separat, per regular la situació financera, ja que la darrera pròrroga
del Pla de Finançament s’havia extingit a desembre del 2007. A més, el
pressupost que havia signat la Generalitat per al 2008, era prou inferior al
que haguera estat segons el Pla de Finançament. També hi hagueren
converses horizontals entre els responsables de les universitats públiques
valencianes Així mateix, durant aquest temps ha dimitit el secretari
autonòmic, encara que abans de la seua dimissió ja estava embastat el
document.

Explica que el dèficit acumulat del 2007 i del 2008 és de 206 milions
d’euros, que la Generalitat es compromet a pagar, ja que reconeix el deute.
D’altra banda, el conveni que es va subscriure fixava una quantitat per a
inversions que arriba als 38’25 milions d’euros,  aproximadament, que és
una quantitat insuficient, però que permet continuar les obres
d’infraestructura. En total, la Generalitat es compromet a pagar, en 14
anys, 284 millions. Falten uns 10 milions més, que seran ingressats al 2008.
La resta s’ingressaran segons s’indica en la taula de la documentació
aportada.

El document que s’ha lliurat és la proposta final de la Generalitat. Malgrat
això, en el 2008 la Universitat té problemes seriosos que hauria de
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solucionar. Per fer front als problemes de tresoreria i perquè el document
puga ser signat, s’ha demanat a la Generalitat que, el proper mes, ingresse
tres mensualitats per solucionar aquest impasse i, al començament del
2009, a més de la mensualitat de febrer, avance una mensualitat més.

Indica que la Generalitat es compromet a iniciar les converses per elaborar
el pla de finançament i també es compromet, per escrit, que siga com siga
el model de finançament, inclourà per al 2009 la quantitat que correspon
com a mínim al Pla Pluriannual de Finançamentt que es va extingir. Demana
al Consell de Govern que es pronuncie sobre la signatura o no del conveni.   

Afegeix que l’escenari és per a ell insatisfactori, però és la única proposta
que hi ha. Si se signa, hi ha seguretat d’elaborar els pressupostos i solventar
en part la tresoreria, encara que no serà fins al 2010 que la situació es
normalitzarà, però ara, hi haurà dos anys problemàtics.

Amb el conveni que es presenta es liquida el Pla de Finançament que hi
havia, amb totes les seues pròrrogues. Demana al Consell de Govern el vot
favorable com a única possibilitat.  

S’obre un torn d’intervencions.

Javier Pallarés indica que no li acaba d’agradar. Opina que si s’accepta
aquesta proposta, hauriem de demanar que no es plantegen altres
universitats privades o públiques, com la VIU, mentre no es regularitzen els
pressupostos de les universitats públiques. Hem d’exigir que isquen a la llum
pública els motius que ens han portat a aquesta situació, ja que la societat
valenciana ha de saber-ho. Assenyala que s’ha desprestigiat a la Universitat
Pública i hem hagut que buscar finançament extern. Tenen una línia
d’actuació neoliberal clara. La societat hauria de saber que ens trobem en la
situació a la qual ens ha portat el Govern.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” opina que, a
aquesta situació s’ha arribat per incompliment d’una sèrie de compromisos
per part de la Generalitat. Ara es proposa altre i sembla que açò és un pas
més en l’intent d’ofegar la Universitat.

El rector indica que no justifica les seues accions, però com a rector ha de
demanar-ne l’autorització i confiar què complesquen el compromis perquè la
prioritat són les nòmines. De tota manera aquesta petició no exclou el fet
de prendre altres iniciatives. Expressa que li haguera agradat, durant aquest
temps, haver tingut alguna expressió de solidaritat.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació opina que aquest
conveni és un pegat per traure endavant la Universitat. Demana que
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juntament amb l’autorització de signatura hi haja algun tipus de document
que expresse el malestar de la Universitat davant aquest procés.

El rector hi està d’acord i ho agraeix, però assenyala que cal fer-ho amb
molta cura.

Carlos de la Cruz subscriu la intervenció de Javier Pallarés encara que opina
que el més adequat és signar el conveni, però cal continuar dient com s’ha
arribat a aquesta situació. Indica que hem de fer pedagogia política.

Ernest Cano opina que el tema era suficientment important perquè se
sentiren més veus. Ha preocupat al rector i l’equip de govern, però no així a
la resta d’universitaris. Dóna suport a la signatura, però el sentiment de
fracàs no ha de ser de l’equip de govern, sinó de tota la comunitat
universitària. Tampoc els partits de l’oposició han donat suport a les
reivindicacions.

El rector agraeix Javier Pallarés la seua intervenció en el Claustre de març, ja
que va ser la única persona que expressà la seua opinió. Felicita al gerent i
al vicerector d’Economia per la seua gestió, ja que la comunitat universitària
no s’ha vist afectada i demana que una comissió formada per quatre
persones d’aquest òrgan, elabore una proposta de text per a unir-lo a
l’acord que es prenga, la qual cosa s’accepta.

Una vegada elaborat el text, el rector fa algunes precisions que s’accepten i
Daniel González demana que es trameta també a l’Assemblea General
d’Estudiants.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 44 vots
a favor, 1 en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 87/2008. “Autoritzar al rector la signatura del
conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació
i la Universitat de València-Estudi General, per al
finançament de despeses corrents i d’inversió, tot i
manifestant el següent:

La Universitat de València, conscient de la seua
responsabilitat institucional amb la societat valenciana
en els seus objectius de formació i investigació, considera
que és imprescindible comptar amb un marc estable de
finançament per a la realització d’aquestes funcions.

D’acord amb el referit sentit de responsabilitat, el
Consell de Govern de la institució dóna el vistiplau a la
signatura del conveni proposat per la Conselleria
d’Educació i que pretén resoldre des d’ara fins a l’any
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2022 el deute de la Generalitat, deute derivat de les
obligacions contretes i reconegudes en els exercicis
econòmics anteriors en el marc del Pla Plurienal de
Finançament i les previsions per a l’exercici del 2008.

Al mateix temps, estima ineludible manifestar a la
Generalitat i l’opinió pública que aquesta situació crea
unes condicions díficils per al manteniment de la seua
oferta docent i per al desenvolupament de les reformes
derivades de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

En particular, la solució adoptada generarà problemes
permanents de disponibilitat econòmica en la gestió del
dia a dia, ja que no s’han tingut en consideració les
característiques de la Universitat de València, que forma
a 55.257 estudiants que són atesos per 5.343 treballadors
i que ocupa llocs destacats en les classificacions
internacionals més prestigioses sobre la qualitat de les
universitats.

Malgrat acordar el vistiplau a la signatura del conveni
proposat, entenem que aquesta no és la solució idònia
per al funcionament adequat de la Universitat i per a
atendre les necessitats de formació superior de la
societat valenciana.”

Punt 4. Informe i aprovació, si escau, de 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. Hi
afegeix que es tracta de pròrrogues.

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

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

ACGUV 88/2008. “Informar favorablement la concessió
de pròrroga de comissió de serveis al professor Faustino
Oncina Coves, adscrit al Departament de Filosofia
d’aquesta Universitat per a prestar els seus serveis a
l’Instituto de Filosofia CCHS del CSIC, des de l’1
d’octubre de 2008 fins al 30 de setembre de 2009.”

ACGUV 89/2008. “Sol·licitar a la Universidad
Complutense de Madrid la pròrroga de comissió de
serveis del professor Luis M. Vila López, per a prestar
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els seus serveis en el Departament de Treball Social i
Serveis Socials de la Universitat de València, des de l’1
d’octubre de 2008 fins al 30 de setembre de 2009.”

Punt 5. Aprovació, si escau, del document de plantilla de PDI.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica presenta l’assumpte i fa
referència a les diferències que hi ha entre la documentació que hi ha en el
web de la Secretaria General i el que s’ha lliurat als membres del Consell en
aquesta sessió. S’han introduït modificacions a proposta de la Mesa
Negociadora.

S’obre un torn d’intervencions.

Antoni Martínez està en desacord amb el que s’ha afegit al punt 4.1, ja que
les decissions personals de jubilació repercuteixen en el Departament.

La degana de la Facultat d’Economia no està d’acord amb el paràgraf 2 del
mateix punt, encara que reconeix que el vicerector és sensible a la situació
dels centres masificats.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” prega que el
Servei de Recursos Humans PDI tinga més cura en les seues comunicacions,
ja que promou la confusió.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica contesta Antoni
Martínez que en cada Campus es van fer reunions per informar-les. El pla de
jubilació te tres objectius: la redistribució de recursos, el rejoveniment de la
plantilla i l’estalvi. Contesta la degana de la Facultat d’Economia que el
motiu són les raons financeres. Indica al director de l’Escola Universitària de
Magisteri “Ausiàs March” que potser les comunicacions es van lliurar massa
prompte i, si s’ha produït confussió, caldrà esmenar-la.

El rector opina que cal deixar constància de la valoració de la degana de la
Facultat d’Economia, ja que s’han d’ajustar les ratios.

S’obre un segon torn d’intervencions.

Antoni Martínez demana aclariments respecte de l’apartat 2.1.c). El
vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica indica que és el que diu la
llei.

El degà de la Facultat de Física fa referència als Criteris generals de reducció
de plantilla, concretament a la darrera línea de la pàg. 2.
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Juan Carlos Carbonell demana una redacció més afortunada per a la darrera
part del paràgraf 5.2.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica no està d’acord i
prefereix deixar-lo com està.

El secretari de la Facultat d’Economia assenyala que li preocupa l’assumpte
de les excepcionalitats i fins on poden arribar.

Javier Escribà fa referència al preàmbul: “aplicació d’un model de caràcter
exclussivament matemàtic”. No està d’acord amb aquest criteri i demana
més definició en el document. Hauria d’haver-hi un model i tenir molt clar
quin serà el tamany del grup de màster.

El degà de la Facultat de Dret està bastant d’acord amb les intervencions
anteriors, però opina que no és el moment de fer el model, ja que aquest
document és provisionaal fins que arriben els plans d’estudi nous. El
document li sembla bé, però més endavant hauria de tenir més definició.

El president en funcions de la Junta de PDI reivindica el concepte de
professor associat de plantilla, ja que és necessari. Un mal resultat no
implica el rebuig del programa.

El rector accepta que s’elimine la primera frase del punt 2.1.c).

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 31 vots
a favor, cap en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 90/2008. “Aprovar la proposta de modificació
del document de plantilla de personal docent i
investigador de la Universitat de València, que s’adjunta
com a annex.” Annex III.

Punt 6. Proposta de promoció d’ajudant a ajudant doctor.

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 hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 91/2008. “Aprovar la proposta de promoció de
la professora de l’àrea de Comercialització i Investigació
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de Mercats, Maria Eugenia Ruiz Molina, d’ajudant a
ajudant doctor.”

Punt 7. Aprovació, si escau, de canvis de dedicació.

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 hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 92/2008. “Aprovar la sol·licitud de canvi de
dedicació de temps parcial (6 hores) a temps complet,
corresponent a la plaça 5383, de l’àrea de coneixement
de Treball Social i Serveis Socials.”

Punt 8.  Aprovació, si escau, de l’0ferta de Curs Acadèmic 2008/2009.

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.
Informa que hi falta l’OCA de EU de Magisteri “Ausiàs March”, de la Facultat
de Medicina i Odontologia i de postgrau.

S’obre un torn d’intervencions.

Intervenen la degana de la Facultat de Farmàcia, Juan José Nuño, el degà de
la Facultat de Física, el degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques, el
degà de la Facultat de Psicologia i el degà de la Facultat de Geografia i
Història per plantejar dubtes que el vicerector aclareix.

El secretari de la Facultat d’Economia demana explicacions sobre la
impossibilitat d’alguns centres de complir els requisits de l’OCA, ja que la
Facultat d’Economia hi ha fet un gran esforç.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica reconeix l’esforç de la
Facultat, però informa que l’OCA de l’Escola Univ. de Magisteri “Ausiàs
March” s’ha de estudiar amb molta cura, ja que hi ha increment de grups i
molts canvis en l’oferta, i respecte a Medicina, demanen moltes places per a
un increment de vint estudiants.

El degà de la Facultat de Dret anuncia el seu vot a favor, però es reserva la
posssibilitat de debatre aquest assumpte, si finalment, efectivament, hi ha
recursos.
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Luis Hurtado demana que es comprove el compliment de l’OCA respecte de
la docència en valencià i que es  complisca la normativa vigent.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica indica que accepta els
ajusts de l’OCA, sempre que no hi haja augment de despeses. Pel que fa a la
docència en valencià, assenyala que es procura el seu compliment, però cal
tenir en compte que no pot haver-hi frau, no es pot dir que hi ha grups amb
docència en valencià i que desprès no s’impartesquen.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 31 vots
a favor, 2 en contra i 1 abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 93/2008.

“1. Aprovar l’Oferta de Curs Acadèmic de la Universitat
de València, per al curs 2008/2009, que s’adjunta com a
annex.

2. Delegar en el Vicerectorat de Professorat i Ordenació
Acadèmica l’aprovació de les modificacions escaients,
amb posterioritat a l’acord del Consell de Govern.”
Annex IV.

Punt 9. Aprovació, si escau, de creació i composició de les CEPEs de la
Facultat d’Economia.

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

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

El secretari de la Facultat d’Economia demana que es retire la CEPE de la
titulació de Graduat en Ciències Jurídico-Empresarials, ja que no es troba
completa, la qual cosa s’accepta.

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

ACGUV 94/2008.”Aprovar la creació i composició de les
Comissions d’elaboració de Plans d’Estudi de les
titulacions de la Facultat d’Economia que s’adjunten
com a annex.” Annex V.
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Punt 10. 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 el web de la Secretaria General.

S’obre un torn d’intervencions.

Ernest Cano indica que l’activitat núm. 27, de la Facultat de Ciències
Socials, té 20 hores, la qual cosa es modificarà.

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

ACGUV 95/2008.”Aprovar les activitats puntuals i els
cursos, tallers i seminaris d’extensió universitària, que
s’adjunten com a annex.” Annex VI.

Punt 11. Aprovació, si escau, del Programa de Formació a la Carta.

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. Hi
afegeix que és una qüestió estratègica en un període de transició per no
perdre la conexió amb les institucions i les organitzacions. En el programa
de Prevenció de Riscs Laborals de l’ETSE, cal posar 4’5 crèdits.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques indica que el programa
OF79 és per a tot el Campus.

Amb aquestes modificacions, se sotmet a votació la proposta. La votació es
fa a mà alçada i per 32 vots a favor, 2 en contra i cap abstenció, es pren
l’acord següent:

ACGUV 96/2008.”Aprovar el programa de Formació a
la Carta per al curs acadèmic 2008/2009, que s’adjunta
com a annex.” Annex VII.

Punt 12. Presentació del Programa d’estalvi energètic de la Universitat de
València.

El rector cedeix la paraula al director del Servei de Seguretat, Salut i
Qualitat Ambiental perquè informe.

El director del Servei de Seguretat, Salut i Qualitat Ambiental indica que
aquesta campanya va dirigida a l’equip de govern, els centres i el personal
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de la Universitat, incloent-hi els estudiants. La Universitat genera el 20% de
l’energia que consumeix. Es tracta d’una campanya que tindrà una
continuïtat al llarg del temps per aconseguir una sostenibilitat integral. Per
això es necessita la col·laboració de tots. S’ha creat una pàgina web i una
direcció electrònica per recollir-hi suggeriments. Cal la col·laboració dels
centres perquè ajuden a fer la difusió escaient i també hi col·labora la
Càtedra del Medi Ambient. Anuncia que es faran les presentacions del
programa que siguen necessàries. L’objectiu és estalviar entre l’1 i el 3% de
la despesa energètica en dos anys i la concienciació del personal. Es tracta
de dinamitzar la campanya i, a més, es faran reunions periòdiques per
comprovar si es fa l’estalvi energètic. Si no s’aconsegueix, hauria d’estudiar-
se les raons.

El rector assenyala tres objectius bàsics:
. La responsabilitat envers el nostre planeta.
. L’estalvi econòmic.
. La salut de les persones.

S’obre un torn d’intervencions.

Dulce Contreras assenyala que al Campus dels Tarongers, els edificis tenen
sis plantes, hi ha aules que, sense llum no es poden fer les classes, i hi  ha
un sistema centralitzat d’aire condicionat que no es pot controlar. Li
preocupa aquest assumpte, però serà complicat estaviar energia.

El rector li dona la raó i indica que s’estalviarà sense pendre funcionalitat.

El director de l’ETSE afirma que en els nous edificis en construcció, es
contempla aquesta qüestió, però considera que s’hauria d’utiitzar més la
domòtica.

Punt 13. Autorització, si escau, de la participació de la Universitat de
València en Paterna Empresarial INNOVA.

El vicerector d’Investigació i Política Científica presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria General.
Afegeix que es tracta d’una agrupació d’interés econòmic, a l’empar de la
llei 12/1991, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre.  Les
entitats que formen part d’aquesta agrupació són el Parc Científic de la
Universitat de València, la comunitat de propietaris del Polígon Industrial
Fuente del Jarro, l’associació Andana, l’associació d’empresaris del Parc
Tecnòlogic de Paterna,  … La seua finalitat és promoure el
desenvolupament tecnòlogic, contribuir a la millora de la competitivitat
empresarial, fomentar l’ús i la transferència de noves tecnologies, estimular
la cooperació entre els membres de l’agrupació, generar sinergia, etc… La
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iniciativa ve de l’Ajuntament de Paterna i de la Universitat de València, i la
seua constitució pot afavorir els projectes d’investigació a escala nacional i
europeu. Indica que té informe favorable de l’Assessoria Jurídica.

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

Per 33 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 97/2008.”Autoritzar la participació de la
Universitat de València en Paterna Empresarial Innova,
els estatuts de la qual s’adjunten com a annex.” Annex
VIII.

Punt 14. Proposta i aprovació, si escau, de reglaments d’instituts
universitaris i interuniversitaris.

Es retira aquest asumpte.

Punt 15. Modificació, si escau, del Reglament d’estudis propis de postgrau i
especialització i, com a conseqüència, modificació de l’acord 12/2004 del
Consell de Govern.

El rector informa que ha invitat la directora del Servei General de Postgrau i
el president de la Comissió d’Estatuts perquè informen.

La directora del Servei General de Postgrau informa de les propostes de
modificació de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que són en el web de la
Secretaria General i que afecten a set articles.

Igualment, el president de la Comissió d’Estatuts presenta les seues
propostes, que també són en el web i hi afegeix que no té inconvenient que
es modifique l’Acord 12/2004, però no en aquest reglament. Assenyala que
el Consell de Govern hauria de prendre a banda, un acord de modificació de
la normativa de Qualificacions.

S’obre un torn d’intervencions.

Ernest Cano proposa que, pel que fa a l’article 9, se n’informe
detalladament de l’avaluació el Consell de Govern i els directors de centre i
departament, tal i com es va quedar en l’anterior Consell. També demana
una oferta acurada.

Javier Escribá puntualitza que aquesta proposta ja l’havia fet i es va
acceptar. Hi hauria d’estar inclosa.
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Ernest Cano hi afegeix que el Consell de Govern hauria d’aprovar les
pròrrogues dels estudis, desprès de l’informe previ de la Comissió d’Estudis
de Postgrau  o, almenys, que li arribara la informació.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació proposa que el
proper Consell de Govern modifique el Reglament de Qualificacions.

El rector proposa que s’afegisca una disposició addicional en què es diga
que la Comissió d’Estudis de Postgrau trametrà als departaments, centres i
instituts que impartisquen titulacions pròpies, els resultats de les
avaluacions finals del màster o diploma.

Se sotmet a votació la proposta de modificació amb les esmenes
acceptades. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat es pren l’acord
següent:

ACGUV 98/2008. “Modificar el Reglament d’estudis
propis de postgrau i especialització el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex IX.

Punt 16. Modificacions pressupostàries.

No hi ha cap proposta.

Punt 17. Torn obert de paraules.

Antoni Martínez pregunta al vicerector d’Investigació i Política Científica
perquè en la memòria d’investigació els professors apareixen de vegades,
dues voltes. Igualment, indica que els professors associats també apareixen
a la memòria i no tenen activitat investigadora, sinó docent i per tant, es
veu afectat l’index entre productivitat i nombre de professors. A més
pregunta al vicerector de Postgrau quina és la situació dels estudiants que
han cursat ja 300 crèdits i poden passar directament a fer la tesi.
Finalment, transmet la queixa del director del Departament de Geologia per
l’incompliment de la llei antitabac.

El rector indica que transmetrà la pregunta corresponent al vicerector de
Postgrau i comunicarà on s’han de presentar les denúncies per
l’incompliment de la llei antitabac.

El vicerector d’Investigació i Política Científica contesta que s’estudia amb
detall si hi ha treballs repetits Indica que li preocupa l’assumpte de la
productivitat. Pren nota i ho verificarà. Així mateix, també es comprovarà
pel que fa als professors associats.
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La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS informa sobre la creació de
l’àrea de Protecció Radiològica per a assessorar i controlar les instal·lacions
universitàries. Es fonamenta en la legislació vigent i està prevista la dotació
d’una plaça de tècnic especialista. Es posarà informació en la web i l’àrea
dependrà del director del Servei de Seguretat, Salut i Qualitat Ambiental.

El vicerector de Cultura informa que el medaller del Campionat Universitari
Espanyol de 2008 de la Universitat de València és molt important. Felicita
als equips i esportistes que hi han participat.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March”indica que en
aquest context és molt díficil avançar en els plans d’estudi. Hi ha ordres
ministerials que no estan clares i el títol de mestre es veu afectat ara, per
dos ministeris. El canvi de règim pot afectar a les pràctiques professionals i
comunica que totes les universitats públiques valencianes que tenen els
títols de mestre estan tenint reunions per abordar els problemes. Però a
més, en clau interna s’ha de prendre decisions i un dels problemes és què
passarà en el trànsit dels estudis que passen de tres a quatre anys i
augmenten els crèdits en àrees deficitàries.

Considera que una bona manera de flexibilitzar és no assignar directament
matèries i assignatures a àrees de coneixement, però açò té el perill que no
s’assumesquen. Així mateix, considera que no hauria de ser inquestionable
que l’equivalència d’un crèdit ECTs siga de deu hores/professor. Opina que
el seu centre no podrà complir els terminis i és díficil avançar en plans
d’estudi com els de Magisteri, si nó es prenen decisions dins i fora de la
Universitat.

El rector indica que si no hi ha normativa, s’haurà de fer i es farà el que es
puga. Fa una crida a que hi haja certa flexibilitat, i que no tot depenga d’una
normativa expressa. Tampoc se sap si hi haurà, des del ministeri, una línia
política per finançar la reforma i si la Conselleria ho assumiria.

Josefina Boquera assenyala que li sembla molt bé la política d’estalvi
energètic. A més, demana que també es lliure per correu electrònic la
convocatòria prèvia del Consell de Govern. D’altra banda, pregunta si s’ha
fet el llistat de les comissions avaluadores i el sistema d’elecció

El rector contesta que es farà més endavant i que ell proposà dos noms per
àrea, però no té cap notícia que les persones elegides hagen estat
convocades.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació informa que s’ha
presentat recurs contra l’ordre que exclou la titulació de Filologia Catalana
en les oposicions a cossos docents no universitaris, com en altres anys.
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El rector informa que en el 2009 se celebrarà el bicentenari del naixement
de Darwin i es crearà una comissió ad hoc. També se celebrarà el centenari
de la construcció de l’Observatori Astronòmic.

Finalment agraeix la dedicació, l’esforç de tots i la solidaritat demostrada
avui davant els problemes econòmics.

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 13’40
hores, de la qual cosa com a secretària general, estenc aquesta acta.

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


