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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 24 de juny 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 Relac ions
Internacionals i Comunicació:
Enrique Bigné Alcañiz

Vicerectora de Relacions
Institucionals: Rosa M. Moliner
Navarro

Vicerector  de Postgrau: Ignacio
José Nebot Gil

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

D e g à  F a c .  C i è n c i e s
Matemàtiques: Rafael Crespo
Garcia
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V icedegà Fac .  C iènc ies
Biològiques: Enrique Lanuza
Navarro

Degà Fac. Dret. Carlos Luis
Alfonso Mellado

Degana Fac.  Economia: Trinidad
Casasús Estellés

Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi
Lerma Montero

Representant departaments:
Antoni Martínez Andreu

Representant departaments:
Josefina Boquera Matarredona

Representant departaments:
José Antonio Calañas Continente

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

PDI Fac. Economia: Fco. Javier
Escribá Pérez

PDI Fac. Medicina i Odontologia:
José Manuel Almerich Silla

PDI Fac. C. Matemàtiques: Juan
José Nuño Ballesteros

PDI Fac. C. Socials: Ernest Cano
Cano

PDI Fac. Geografia i Història:
Elena Grau Almero

PDI Fac. Psicologia: Otilia Alicia
Salvador Fernández-Montejo

PDI Fac. Farmàcia: Juan José
Server Carrió

PDI Fac, Dret: Juan Carlos
Carbonell Mateu.

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

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

Estudiant Fac. Dret: Daniel
González Serisola

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

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

(sense vot):

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

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López

Director EU Fisioteràpia: Nicolás
Estevez Fuertes
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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 d’Infraestructura:
Aurelio Beltrán Porter

PDI Fac. Química: Armando
Codoñer Castellote

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

PAS Servei de Política Lingüística:
Alfons Esteve i Gómez

PAS EU Fisioteràpia: José Vicente
Zafra Pertusa

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Goveern de 27 de
maig 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 presenta modificacions que són acceptades.

ACGUV 99/2008. “Aprovar l’acta del Consell de Govern
de 27 de maig de 2008, amb les modificacions següents:

A la pàg, 7, el pàragraf 2n, queda redactat així; 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.”

. A la pàg.11, el pàragraf 4t, queda redactat així: 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
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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.”

Punt 2. Informe del rector.

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

. Josep Vicent Marqués, professor de la Facultat de Ciències Socials
(Departament de Sociologia i Antropologia Social).
. Antonio Mostaza Rodríguez, catedràtic jubilat del Departament de Dret
Canònic, que va ser degà de la Facultat de Dret.
. Benjamin Calvo Llàcer, alumne de la Facultat de Ciències Matemàtiques.
. Gonzalo Anaya Santos, mestre de la Universitat de València, Medalla al
Mèrit en el Treball, categoria de plata; catedràtic de Filosofia de l’Escola
de Magisteri “Ausìas March” i integrat al Departament de Sociologia i
Antropologia Social de la Facultat de Ciències Socials.
. José Almenar Guerola, alumne de la Nau Gran.

Comunica que el 28 de maig es va reunir el Consell d’Universitats i el va
presidir la Ministra, que va fer un discurs formal sobre l’ordenació del
sistema universitari i una crida a favor de la igualtat. Hi va parlar de la
incorporació de la universitat espanyola a Europa, del desenvolupament
de la LOU i del desig que la Universitat siga excel·lent.
Va dir que es portarà endavant un nou model de finançament i va
anunciar que hi haurà una nova llei de la Ciència i que es formularà la
carrera científica.

Respecte de les prioritats, s’ha de regular la nova prova d’accés i es
comunicà que rebrem un esborrany de l’Estatut del PDI i també es farà
l’Estatut de l’Estudiant. Així mateix, és prioritària la verificació i
acreditació dels nous títols.

Pel que fa al finançament, cal eficàcia i eficiència, s’incrementaran les
beques, també les de mobilitat i s’esabliran indicadors per regular el
finançament. Dóna suport al Conveni entre la Universitat i Consell
Superior d’Investigacions Científiques. Va afirmar que es garantirà el
manteniment de determinats sabers i que ja està aprovat el mapa de
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grans instal·lacions de recerca. També es va tractar sobre la modificació
en les comissions del Consell d’Universitats. S’ha creat la Comissió de
Reclamacions per a la revisió dels nous plans d’estudi.

Respecte dels plans d’estudi, indica que l’ANECA va fer un informe previ
per a subsanar defectes i en segona volta van quedar 60 títols sense
verificar d’uns 200 presentats. S’hi creà una Comissió de Reclamacions
perquè en un termini de 48 hores es revisen. De les 60 titulacions no
verificades, reclamaren 30 aproximadament, de les quals el 75% es va
verificar. Pel que fa a les enginyeries, es va parlar de les competències
dels titulats. Hi ha alguns estudis que no tenen competències
reconegudes per llei, com l’Enginyeria Química i la Informàtica. Així
mateix, es va donar informe favorable a l’oferta de places de primer
curs, tret del cas de Medicina que ja s’estudiarà.

El 10 de juny es van reunir els rectors de les universitats públiques
valencianes amb l’equip de govern de la Generalitat, a instàncies de la
Secretaria Autonòmica de la Conselleria d’Educació. S’hi va dir que es
donaria suport a la docència en anglès i que es coordinaran els màsters
per al professorat de secundària.

Pel que fa a la investigació, s’estan resolent els expedients de la
convocatòria. S’han donat 73 beques postdoctorals, de 174. Hi ha una
nova Universitat a La Rioja.

El 12 de juny va tenir lloc l’Encontre Annual de la Xarxa OTRI, a Palma de
Mallorca.

El 13 de juny es van reunir els rectors a Alcoi i van signar l’acord per
atorgar el Certificat d’Estudis Universitaris Inicials als estudiants que
superen120 dels crèdits en qualsevol dels títols oficials impartirs.

Felicita a Josep Bernabeu Allberola i José Maria Benlloch per haver estat
guardonats amb el Premi Rei Jaume I, en les modalitats d’investigació
bàsica i de noves tecnologies.

Indica que el Ministeri d’Educació ha distingit 17 estudiants de la
Universitat de Valèncial amb el premi fi de carrera. D’aquests, 4 han
obtingut el primer premi i 4 han rebut el premi al rendiment acadèmic
que atorga la Generalitat.

La nostra Universitat ha obtingut el major nombre de beques
predoctorals del sistema universitari valencià. De les 73 beques
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destinades a formació de joves investigadors, 24 han estat per a
estudiants d’aquesta Universitat.

També felicita al professor De la Guardia Cirugeda, catedràtic del
Departament de Química Analítica, per haver estat condecorat pel
govern francés com a Cavaller de l’Ordre de les Palmes Acadèmiques i, a
més a més, guardonat per la Reial Societat Espanyola de Química, en
l’edicióo 2008.

Finalmente comunica que s’han signat els convenis següents:

. Conveni de col·laboració, mitjançant l’Observatori Astronòmic de la
Universitat de València, amb la Fundació LUBASA, per desenvolupar el
projecte d’investigació “El cel sobre sobre nosaltres; Sistemes de
càmeres de gran camp per a l’estudi de bòlids i meteors”.

. Conveni de col·laboració, mitjançant la Facultat de Geografia i Història,
amb l’Ajuntament de Catarroja. La facultat estudiarà i investigarà sobre
l’història d’aquesta població.

. Conveni de col·laboració amb l’Orde Escolapi de la província de
Valencia, per tal de digitalitzar els arxius de l’Orde.

. Conveni de col·laboració amb les Corts Valencianes perquè els nostres
alumnes puguen formar-se en activitats parlamentàries i obtenir crèdits
per aquesta formació.

. Conveni signat amb la Conselleria d’Educació, relatiu al finançament de
despeses corrents i d’inversió.

. Dos convenis de col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
per tal de realitzar treballs d’investigació que es denominaran Vocabulari
d’Odontologia i Vocabulari de l’Audiovisual. L’AVL col·laborarà amb
investigadors de la Facultat de Medicina i Odontologia i de la Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació.

. Conveni amb l’Ajuntament de Gandia, mitjançant la Fundació General,
per a la creació i desenvolupament del Centre Internacional de Gandia de
la Universitat de València.

. Miitjançant la Fundació Universidad-Empresa de València, i dins del
programa de cooperació educativa, diversos convenis amb diferents
entitats.
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A continuació, el rector cedeix la paraula al vicerector d’Investigació i
Política Científica perquè informe sobre el Bicentenari de Darwin.

El vicerector d’Investigació i Política Científica fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Indica que el
proper any 2009 se celebraran a la Universitat de València, un seguit
d’actes relacionats amb el Bicentenari del naixement de Darwin. Afegeix
que pel 1909 els estudiants de Medicina ja commemoraren el centenari
de Darwin. Informa  que tots els actes estaran coordinats per la Càtedra
de la Divulgació de la Ciència i s’ha format una comissió ad hoc. El
programa d’activitats és obert a tot el que vulga participar-hi. El primer
acte serà la presentació del llibre La lluita per la vida. S’han lliurat en
aquesta sessió unes targes per donar informació i l’acte de celebració
serà l’1 de juliol de 2009 al Jardí Botànic. A més, hi ha un conjunt
d’activitats, com ara, publicacions, exposicions, conferències, simposis,
congressos, etc. Entre les publicacions destaca L’origen de les espècies,
i la traducció de la Biografia més completa de Darwin. Entre les
exposicions n’hi ha de caràcter escolar.

Indica que en tot moment, s’ha procurat que aquests actes no suposen
una despesa addicional per a la Universitat i s’han obtingut ajuts de la
CAM, del CSIC i de l’Institut d’Estudis Catalans, coordinats per la Càtedra
de la Divulgació de la Ciència. Agraiex a Soledad Rubio i Juli Peretó tota
la tasca desenvolupada.

S’obre un torn d’intervencions.

Javier Pallarés pregunta per l’Estatut de l’Estudiant i pel Consell
d’Estudiants Estatal. El rector li contesta que cal fer-lo, però no hi és el
decret que el regula. Quan n’hi haja un esborrany ho transmetrà als
estudiants.

 Punt 3.- Modificació, si escau, de la delegació del Consell de Govern en
la Junta Electoral sobre competència d’adscripcions censals.

La secretària general presenta l’assumpte i fa referència a la
documetació que hi ha en el web. Proposa adscriure el personal de
l’Institut Univ. de Llengües Modernes Aplicades, a la Facultat de Filologia,
Traducció i Comunicació i adscriure els estudiants de la Universitat que hi
ha a l’IVI a la Facultat de Medicina i Odontologia. Accepta la modificación
de l’apartat 2.1.a.5 i recomana que les adscripcions censals apareguen
en els expedients de creació.
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S’obre un torn d’intervencions.

Antoni Martínez pregunta quin tipus d’Institut és l’IVI.

La secretària general explica que es tracta d’un centre d’investigació
adscrit, que té postgraus.

Javier Pallarés pregunta si en algum moment podria impartir graus. Se le
contesta negativament.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (42 vots a favor) es pren l’acord següent:

ACGUV 100/2008. “Modificar l’acord 79/2005  del
Consell de Govern de 26 d’abril, sobre delegació del
Consell de Govern en la Junta Electoral de la
competència d’adscripcions censals en el sentit següent.

. Afegir en el quadre del punt 2.1.a) l’Institut
Interuniversitari d’Investigació en Llengües Modernes
Aplicades i adscriure al seu personal a la Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació.
. Afegir un nou punt 2.3: Centres d’Investigació
Adscrits. incloure l’IVI adscribint-lo a efectes censals a
la Facultat de Medicina i Odontologia.
. Com a conseqüència, els antics punts 2.3 i 2.4 passarien
a 2.4 i 2.5, respectivamente.
. Modificar l’apartat 2.1.a.5) amb la redacció següent:
“Els estudiants i les estudiantes matriculats a l’Institut
que tinguen la condició d’estudiants de la Universitat de
València”.

Igualment, es recomana que  quan es presente un
expedient de creació d’Institut o centre d’investigació
contemple l’adscripció censal del seu personal.”

Punt 4. Aprovació, si escau, de la composició de la Comissió Acadèmica
del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació presenta
l’assumpte. Fa la proposta escaient.

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 101/2008. “Designar els quatre professors que
tot seguit s’esmenten, per formar part de la Comissió
Acadèmica del Centre Internacional de Gandia de la
Universitat de València:

. Maria Luz Marco Aledo. (Àrea de Socials)

. Josep Vicent Boira Maiques. (Àrea d’Humanitats)

. Amparo Benavent Garcés. (Àrea de Salut)

. José Maria Moratal Mascarell (Àrea de Ciència i
Tecnologia).”

Punt 5. Modificació, si escau, de la Normativa de Qualificacions de la
UVEG.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que es lliura als membres
del Consell en aquesta sessió. Indica que aquest punt és conseqüència
de la modificació del Reglament d’estudis propis de postgrau i
especialització, que es va aprovar en el Consell de Govern de maig.

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

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

ACGUV 102/2008. “Modificar l’article 1 de la
Normativa de Qualificacions de la Universitat de
València,(ACGUV 12/2004) amb el text següent:

Article 1. Les assignatures incloses en els plans d’estudi
oficials i homologats i títols propis de la Universitat de
València s’han de qualificar d’acord amb les
possibilitats contingudes en l’article 5è del RD
1125/2003, que estableix que les qualificacions han de ser
numèriques de 0 a 10 amb expressió d’un decimal, a les
quals s’ha d’afegir la qualificació qualitativa
corresponent en l’escala següent:

- De 0 a 4’9: suspens
- De 5 a 6’9; aprovat
- De 7 a 8’9; notable
-  De 9 a 10; excel·lent o excel·lent amb matrícula

d’honor.
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Això no obstant, si així ho estableix la proposta del curs,
la qualificació dels diplomes i certificats de postgrau i
d’especialització podrà ser d’apte, no apte, no presentat
i, aprofitament o assistència.”

Punt 6. Aprovació, si escau, del Programa d’esportistes d’èlit
universitaris, curs 2008/2009.

El vicerector de Cultura 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.

El degà de la Facultat de Dret, Ferran Carbó i la degana de la Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació fan correccions, que són acceptades.

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

ACGUV 103/2008. “Aprovar el programa d’esportistes
d’èlit universitaris, corresponent al curs 2008/2009, que
s’adjunta com a annex.” Annex I.

Punt 7. Autorització, si escau, per a la signatura dels 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 104/2008. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració  entre la Fundació Universitària Luis
Amigó i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex II.

ACGUV 105/2008. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració  entre la Università degli studi di Torino
(Italia) i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex III.
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Punt 8. Aprovació, si escau, de proposta extraordinària de concessió de
premis extraordinaris de Doctorat, curs 2007.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Proposa
concedir un premi més i d’ara endavant proposa que hi haja un periode
de verificació previ.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Ciències Socials demana que s’estudie la
separació d’algunes àrees de les comissions d’avaluació, ja que són molt
diferents i els criteris d’avaluació també haurien de ser-lo.

El vicerector de Postgrau pren nota d’aquesta intervenció amb vista al
futur i li demana que lliure els suggeriments per escrit.

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

ACGUV 106/2008. “Concedir premi extraordinari de
doctorat , corresponent a la convocatòria del 2007, a
proposta de la Comissió Avaluadora de Física, al doctor
Jesús Zúñiga Pérez.”

Punt 9. Aprovació, si escau, de propostes d’estudis propis de postgrau i
especialització.

El vicerector de Postgrau 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.

El degà de la Facultat de Dret indica que en algunes propostes el tema
es bastant concret i sembla que respon a una situació política
conjuntural. Anuncia el seu vot en contra perquè la Universitat s’hauria
de plantejar sseriosament els postgraus . Opina que s’ha d’anar cap als
grans màsters i cal dissenyar les grans línies dels postgraus. Més encara,
s’hauria d’haver fet ja, i opina que és un error retardar aquest assumpte.
Els minimàsters ajuden a desprestigiar els màsters de la Universitat.

El vicerector de Postgrau coincideix amb el degà de la Facultat de Dret
en el fons de la seua intervenció, però l’aplicació pràctica no ha estat
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possible, per exemple, respecte als màsters sobre les polítiques
d’integració.

El rector demana que es transmetan a la comissió aquests suggeriments.

El degà de la Facultat de Psicologia planteja dubtes respecte a l’aplicació
de la normativa que diu que no es poden ofertar dos màsters amb
temàtica semblant.

El degà de la Facultat de Ciències Socials opina que les propostes de
màsters propis depenen del nombre d’hores, i és el que marca les
diferències. S’haurien d’indicar els criteris dels màsters propis per a
distingir-los dels oficials.

El vicerector de Postgrau diu que en aquests moments no hi ha
diferència de durada entre màsters propis i oficials (60 crèdits). Els títols
propis tenen unes necessitats més conjunturals: els que es consoliden
any rere any, es poden convertir en oficials, si els recursos ho permeten.

El degà de la Facultat de Dret indica que el màster sobre Immigració està
en la mateixa situació que altres. El que seria convenient és tenir una
reunió per dissenyar el mapa dels postgraus d’interés per a la
Universitat.

El vicerector de Postgrau accepta el suggeriment.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i pr 23
vots a favor, 4 en contra i 10 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 107/2008. “Aprovar la proposta de nous estudis
propis de postgrau i especialització següents:

CÒDI CURS
8313020 Diploma d'Especialització Professional en Edició
8316010/8313020 Certificat d'Especialització en Correcció en Espanyol
8316020/8313020 Certificat d'Especialització en Correcció 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
8316060/8313020 Certificat d'Especialització en Propietat Intel·lectual
8316070/8313020 Certificat d'Especialització en Maquetació amb InDesing C33
8316080/8313020 Certificat d'Especialització en Maquetació amb QuarkXpress7

8111250 Màster en  Gestió del Talent
8112470/8111250 Diploma Complementari per a obtindre el Màster en Gestió del Talent
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8221130 Màster en Polítiques d'Integració Ciutadana a la Comunitat
Valenciana

8222170/8221130 Diploma en Polítiques d'Integració, Assessorament i Prestació de
Serveis als Immigrants

8522060/8521060 Diploma en Civisme, Conductes Socials Positives i Socialització
1182480 Diploma en Cross-Cultural Exchange Relationships

Punt 10. Proposta de modificació del document per a la posada en marxa
de noves titulacions en la Universitat de València (aprovat per C.G. de
19/12/07 ACGUV 194/2007).

El vicerector de Postgrau presenta l’assmpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. La
modificació respon a una millora tècnica.

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

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

ACGUV 108/2008. “Modificar el document per a la
posada en marxa de noves titulacions en la Universitat
de València, (aprovat pel Consell de Govern de 19 de
desembre de 2007.ACGUV 194/2007) en el sentit de la
proposta que s’adjunta com a annex.” Annex IV.

Punt 11. Aprovació, si escau, de directrius internes per a la
transformació/elaboració de títols de màster per la curs acadèmic
2009/2010.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Proposa que
se’n retire el punt 5.4 i el 5.5.

S’obre un torn d’intervencions.

Javier Pallarés planteja dubtes sobre els crèdits dels màsters d’orientació
investigadora. El vicerector de Postgrau li aclareix els dubtes.

El degà de la Facultat de Ciències Socials pregunta si els màsters han de
ser de 60 o de 90 crèdits. També planteja dubtes respecte dels
estudiants a temps parcial i el plantejament de mòduls en paral·lel.
Considera que podria ser millor un plantejament sequenciat.

El vicerector de Postgrau contesta que són preferentment de 60 o de
90. Pel que fa als estudiants a temps parcial, l’estructuració de mòduls
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paral·lels és per afavorir l’assistència d’aquest tipus d’estudiants. Es
podria afegir una frase al punt 4.4.: altres orientacions seran possibles
sempre que s’asseguren les necessitats dels estudiants a temps parcial.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació intervé en la
línia del degà de la Facultat de Dret en el punt anterior. Seria molt
oportú que s’explicitara que no pot donar-se el cas de transformacions
indiscriminades dels màsters que tenim. Li sembla necessària la reunió
que s’ha esmentat abans, per establir línies clares del que vol fer la
Universitat.

El vicerector de Postgrau recorda que el Consell de Govern va aprovar la
transformació dels títols que hi ha en vigor, però es compromet a fer la
reunió.

El rector afegeix que la transformació no significa automatisme i opina
que les dues coses són compatibles. Considera que és important tenir les
regles de joc clares i es compromet a reconduir el procés en la direcció
que s’ha esmentat.

La degana de la Facultat d’Economia pregunta quins són els criteris per
fixar el mínim d’estudiants per màster.

El vicerector de Postgrau li contesta que el nombre mínim l’estableix pels
màsters orientats al doctorat. Cada any es plantejarà i es revisarà.

Ernest Cano dóna suport a la proposta de l’equip de direcció de retirar
els punts 5.4 i 5.5. Demana que es negocie amb les seccions sindicals el
tema de la dedicació del professorat.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausìas March” i
respecte als estudiants a temps parcial, demana que es reflectisca com a
recomanació, que és convenient que alguns màsters es facen
pausadament. Concretament, el de secundària és molt dificil que es puga
fer en un any.

El vicerector de Postgrau indica que totes les titulacions han de tenir la
possibilitat d’estudis a temps parcial. Proposa que s’afegisca: “sempre
que es garantisca l’ensenyament a l’estudiant a temps parcial, en el
apartat 4.4 i en el 3  que, “s’atendran les situacions especials.”

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 39
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:
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ACGUV 109/2008. “Aprovar les directrius internes per a
la transformació/elaboració de títols de màster per al
curs acadèmic 2009/2010, que s’adjunten com a annex.”
Annex V.

Punt 12. Aprovació, si escau, de la convocatòria per a la presentació de
noves propostes d’estudis oficials de postgrau (estudis de màster i
estudis de doctorat), per al curs 2009/2010.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Indica que el
nou decret ens obliga a adaptar el Doctorat . L’1 d’octubre del 2009 els
màsters han d’estar preparats per a la transformació i implantats, perquè
si no, no es podrà fer la matrícula. Es proposa una convocatòria que es
farà en dues etapes:1) justificació de la proposta i 2) per als que siguen
aprovats pel Consell de Govern, es nomenarà una CEPE.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 38
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció es pren l’acord següent:

ACGUV 110/2008. “Aprovar la convocatòria per a la
presentació de noves propostes d’estudis de postgrau
(estudis de màster i estudis de doctorat) per al curs
2009/2010, que s’adjunta com a annex.” Annex VI.

Punt 13. Aprovació,, si escau, de criteris per a l’assignació de la docència
de postgrau en els departaments de la Universitat de València.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Informa que
la proposta té informe favorable de la Comissió d’Estudis de Postgrau i
de la de Professorat, que proposa modificar la disposició final i el punt 2.

S’obre un torn d’intervencions.

Antoni Martínez Andreu opina que no cal fer regulacions imposades
respecte a l’assignació de la docència. Cada departament ha d’assumir
les seues obligacions i ja tenen un reglament de règim intern aprovat on
es contempla.
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El degà de la Facultat de Dret està d’acord amb la proposta i encara
aniria més enllà. Sols posaria un poc de flexibilitat respecte dels crèdits
ECTS.

El vicerector de Postgrau indica que es limita l’actuació del departament,
ja que s’han produït abusos, però no se’n limita la seua capacitat. Pel
que fa als crèdits, es tracta dels crèdits dels professors no dels ECTS

El rector proposa que es pose la disposició addicional següent: “serà
d’aplicació, sense perjudici del que s’estableix el RRI dels departaments”.

Antoni Martínez Andreu indica que haurien de regular-se també les CCA.

El degà de la Facultat de Ciències Socials indica respecte a les CCA que
ja tenen uns criteris de funcionament, i han estat aprovades en les
Juntes de Facultat.

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

ACGUV 111/2008. “Aprovar els Criteris per a
l’assignació de la docència de postgrau en els
departaments de la Universitat de València, que
s’adjunten com a annex.”Annex VII.

Punt 14. Aprovació, si escau, d’òrgans responsables de programes
oficials de postgrau (ORP).

El vicerector de Postgrau 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 112/2008. “Designar els òrgans responsables
dels programes oficials de postgrau, aprovats en el
Consell de Govern de 29 d’abril de 2008 , següents:

POP aprovats per CG 29-04-2008 Proposta ORP
Anàlisi del Rendiment Esportiu Facultat de Ciències de l’Activitat

Física i el Sport
Contaminació i Toxicología Ambientals Facultat de Ciències Biològiques
Ciències de la Comunicació Departament de Teoría dels

Llenguatges i Ciències de la
Comunicació
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Comunicació
Creació i Gestió d’Empreses Innovadores i de
Base Tecnològica

Facultat d’Economia

Estadística Bayesiana i Análisi de Decisions Departament d’Estadística i
Investigació Operativa

Psicogerontologia Facultat de Psicologia
Química Sostenible Institut de Ciencia Molecular

Punt 15. Aprovació, si escau, de canvi en l’òran responsable del màster
en Investigació Matemàtica (ORM) en l’òrgan responsable del programa
oficial de postgrau de Matemàtiques (ORP).

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

S’obre un torn d’intervenció.

El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques per corregir una errada
en la denominació del centre.

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

ACGUV 113/2008. “Desigar la Facultat de Ciències
Matemàtiques com a òrgan responsable del màster
(ORM) en Investigació Operativa i com a òrgan
responsable del programa oficial de postgrau (ORP) de
Matemàtiques.”

Punt 16. 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 es prenen els acords següents:

ACGUV 114/2008. “Sol·licitar a la Universidad de
Oviedo comissió de serveis a favor del professor Pablo
Navarro Sustaeta per a prestar serveis en el
departament de Sociologia i Antropologia Social de la
Universitat de València, durant el curs acadèmic
2008/2009.”
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ACGUV 115/2008. “Sol·licitar  al Consorci de l’Hospital
General comissió de serveis a favor de Joaquin Cabo
Santa Eulalia perque preste els seus serveis al
Departament d’Infermeria de la Universitat de València,
durant el curs acadèmic 2008/2009.”

Punt 17.  Aprovació, si escau, d’OCA 2008/2009 de l’EU de Magisteri
“Ausiàs March” de la Facultat de Medicina i Odontologia, doctorat,
màsters i lliure elecció.

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.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” assenyala
que el Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació ha plantejat
desdoblaments pràctics en matèries troncals en els grups de València,
no això a Ontinyent ni en altres centres de la Universitat, que no tenen
justificació. La CAT no ho ha aprovat.

Antoni Martínez demana als responsables de les àrees econòmiques que
per a l’any vinent es tinga el compte el postgrau en el model econòmic
de repartiment.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 33
vots a favor, cap en contra i 1 abstenció es pren l’acord següent:

ACGUV 116/2008. “Aprovar l’Oferta de curs acadèmic
2008/2009 corresponent a l’Escola Universitària de
Magisteri “Ausiàs March”, de la Facultat de Medicina i
Odontologia, la càrrega docent de doctorat i de màsters i
la supressió d’assignatures de lliure elecció, que
s’adjunten com a annex.” Annex VIII.

Punt 18. Aprovació, si escau, de canvi 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. Afegeix que han de signar un compromís d’incompatibilitat.

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

ACGUV 117/2008. “Aprovar el canvi de dedicació de
temps parcial a temps complet de la professora Elvira
Smith Ferrés, del Departament d’Anatomia i
Embriologia Humana.”

Punt 19. Aprovació, si escau, de promoció extraordinària de professorat
habilitat.

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 pren l’acord següent:

ACGUV 118/2008. “Aprovar la promoció extraordinària
del professorat habilitat, que s’adjunta com a annex.”
Annex IX.

Punt 20. Adjudicació de llicències per any sabàtic 2008/2009.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acdèmica presenta l’assumpte i
fa referència a la documentació que es lliura als membres del Consell en
aquesta sessió. Informa que enguany s’han presentat moltes peticions
d’any sabàtic.

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

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

ACGUV 119/2008. “Aprovar l’adjudicació de llicències
anuals i semestrals per any sabàtic, corresponent al curs
2008/2009, que s’adjunten com a annex.” Annex X.

Punt 21. Aprovació, si escau, de confirmació/transformació/amortització
de places vacants.

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.
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S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret reconeix l’esforç del vicerector en aquest
assumpte, però presenta objeccions respecte de la plaça per jubilació
anticipada del Departament de Dret Mercantil. Proposa bé minorar-la, bé
posposar la decisió.

Antoni Martínez comunica la decepció d’alguns departaments pel que fa
al fet que les decisions personals respecte a la jubilació incentivada
repercuteixen en els departaments i que la relació catedràtics-titulars
està descompensada. A més, són imminents les acreditacions i s’haurà
d’estudiar què fer amb els acreditats.

Josefina Boquera es manifesta a favor de la intervenció del degà de la
Facultat de Dret. Demana que totes les dades es lliuren als
departaments.

El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques demana fer un estudi
sobre la situació dels departaments quant al creixement en els propers
plans. En la Facultat de Ciències Matemàtiques el missatge que es rep és
que les places es donen en departaments amb poca docència i per això
hi ha decepció en gran part de la Facultat, encara que entenen el tema
de l’estabilització dels investigadors Ramon i Cajal. S’hauria de fer algun
tipus de reorganització de la docència.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica indica que s’han
aplicat els mateixos criteris per a tots. Pel que fa al Departament de Dret
Mercantil hi ha superàvit i no es pot minorar. Pel que fa als nous
acreditats, s’haurà d’estudiar com s’abordarà la dotació de places i els
concursos.

El rector indica que si es mantenen les places no avancem res i les
jubilacions no tindrien sentit.

El degà de la Facultat de Dret, malgrat la intervenció del rector, insisteix
en la seua proposta.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica no està d’acord amb
el degà de la Facultat de Dret, perquè s’haurien d’aplicar a tots els
departaments en els mateixes circumstàncies.
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La degana de la Facultat de Farmàcia demana el mateix tractament per a
les places on hi ha discrepàncies.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica manté la seua
proposta.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 34
vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 120/2008. “Confirmar,transformar o
amortitzar les places vacants que s’adjunten com a
annex.”.Annex XI.

Punt 22. Modificació, si escau, de la plaça 5057 de contractat doctor en
ajudant doctor

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 pren l’acord següent:

ACGUV 121/2008. “Aprovar la minoració de la plaça
núm.5057 de contractat doctor en ajudant doctor.”

Punt 23. Aprovació, si escau, de l’ampliació de plantilla del curs
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. Explicita els criteris en que s’ha fet la proposta.

S’obre un torn d’intervencions.

Ernest Cano fa una reflexió global. Opina que els diners estalviats per les
jubilacions s’haurien d’haver aplicat a l’ampliació de plantilla i no ha estat
així. Demana una plaça d’ajudant doctor per política universitària en el
Departament de Sociologia, ja que el dèficit del Departament és
semblant als de la Facultat d’Economia.



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.24 DE JUNYDE 2008

-22-

La degana de la Facultat d’Economia manifesta el seu agraïment al
Consell de Direcció per la sensibilitat demostrada davant la situació de
desequilibri i opina que aquesta és la direcció que s’ha de prendre.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica contesta Ernest Cano
que està d’acord que Sociologia tinga una plaça més d’ajudant doctor.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 35
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 122/2008. “Aprovar l’ampliació de plantilla de
professorat que s’adjunta com a annex.” Annex XII.

Punt 24. Aprovació, si escau, dels criteris sobre distribució de places per
incidències d’inici de curs, substitució d’alliberats sindicals, de sabàtics i
per càrrecs acadèmics.

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. Presenta modificacions als apartats 1.2, 2.2.c) i 2.2.e). Hi ha
petits canvis respecte de l’any passat, degut als problemes
econòmiques.

S’obre un torn d’intervencions.

Antoni Martinez proposa que la reducció de crèdits per als professors
amb sexennis es quede com estava abans.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica manté la seua
proposta encara que té un sentiment contraposat.

El director de l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” considera
que és inconvenient reduir la docència dels professores més excel·lents,
perquè es dóna pitjor servei.

Dulce Contreras proposa una escala proporcional per a la reducció per
sexennis.

El degà de la Facultat de Psicologia indica que l’òrgan que ha de decidir
és el Consell de Govern. La Comissió de Professorat proposa o informa.

Antoni Martínez Andreu manté la seua proposta, en representació dels
departaments del Campus de Burjassot.
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Se sotmet a votació la proposta d’Antoni Martínez. La votació es fa a mà
alçada i per 8 vots a favor, 17 en contra i 10 abstencions, no s’aprova.

Finalment, se sotmet a votació la proposta inicial. La votació es fa a mà
alçada i per 36 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, es pren
l’acord següent:

ACGUV 123/2008. “Aprovar els Criteris per a la
substitució de vacants i per a l’assignació de places per
incidències d’inici de curs, per acumulació de càrrecs
acadèmics, per a la substitució de professors en any
sabàtic i alliberats sindicals, corresponent al curs
2008/2009, que s’adjunten com a annex.” Annex XIII.

Punt 25. Convocatòria de places de professors contractats doctors.

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.

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

ACGUV 124/2008. “Aprovar els perfils i informar
favorablement sobre els tribunals per a la convocatòria
de les places de professors contractats doctors que
s’adjunten com a annex.”Annex XIV.

Punt 26. Estabilització, si escau, d’investigadors del programa Ramon i
Cajal.

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. Indica que des del 31 de desembre hi ha 12 investigadors i
investigadores Ramon i Cajal  que ja estan habilitades. La proposta es fa
amb el compromís de que les places dels departaments que queden
lliures en les properes jubilacions, s’amortitzaran.

S’obre un torn d’intervencions.
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El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria manifesta que l’àrea
de Telemàtica és deficitària i li correspondria per ampliació.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 26
vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 125/2008. “Aprovar la dotació de places per a
l’estabilització d’investigadors reincorporats i per
criteris d’investigació, d’acord amb la documentació que
s’adjunta com a annex.” Annex XV.

Punt 27. Informe sobre els preus públics dels col·legis majors propis de
la Universitat de València.

El gerent 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 126/2008. “Informar favorablement sobre els
preus públics dels col·legis majors propis de la
Universitat de València, que s’adjunten com a annex.”
Annex XVI.

Punt 28. Modificacions pressupostàries.

El gerent presenta les següents modificacions pressupostàries:
1. Incorporació de remanents al pressupost de 2008.
2 .  Reducció del 5% del capítol II, que reflectirà en els exercicis

corrents del pressupost per un valor de 1,4 milions d’euros per fer
front a les despeses financeres com a conseqüência de
l’ajornament de les transferències de la Generalitat. L’expedient
d’ajust s’haurà d’aprovar pel Consell Social. Baixa el capítol
d’inversions i el de despeses, encara que es garanteixen les
inversions que hi ha en marxa.

Ara s’informa d’un ajust al pressupost de 16’9 milions d’euros que
s’escometrà amb la liquidació de l’exercici 2008 perquè la partida de
passius financers, prevista en el pressupost inicial de l’any 2008, s’ha
inclòs en l’acord de Finançament i es rebrà en els propers cinc anys..



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.24 DE JUNYDE 2008

-25-

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 127/2008. “Que en aplicació de l’article 14 del
Reglament d’Execució Pressupostària per a 2008 de la
Universitat de València, aprovat mitjançant ACSUV
2007/378 de 27 de desembre, el Consell de Govern
autoritza l’elevació al Consell Social, de la proposta de
modificació pressupostària següent:

Pressupost d’Ingressos:
Baixes:
Article Import
44………………………………………………………….2.806.752,00
…………………………………………………………….2.806.752,00

Pressupost de Despeses:
Baixes:
Programa Article Import
422-D 86 2.806.752,00
……………………………………………………………2.806,752,00”

Punt 29. Torn obert de paraules.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria assabenta d’un error
en la denominació de l’Escola en el conveni amb la Generalitat.

Antoni Martínez indica que en la darrera sessió es va aprovar el
document de plantilla de PDI i els ajudants sols podien donar 6 hores de
docència,però ahir van rebre un escrit on apareixien alguns amb més
hores.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica aclareix que els que
apareixien corresponen a places antigues anteriors a la modificació de la
LOU.

El degà de la Facultat de Ciències Socials planteja dubtes respecte dels
estudiants a temps parcial.

La vicerectora d’Estudis contesta que la Normativa de Permanència
s’està elaborant.
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El gerent anuncia que el proper dilluns es pagarà la nòmina i la paga
extraordinària.

La secretària general indica que en el punt 24, cal afegir una disposició
derogatòria.

El rector anuncia que la previsió per al proper Claustre será el 10 ó el
17de juliol.

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les
14’15 hores, de la qual cosa com a secretària general estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


