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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 28 de juliol 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 i Cooperació: Rosa
M. Moliner Navarro

Vicerector d’Infraestructures:
Aurelio Beltrán Porter

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
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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

Degà Fac. Ciències Socials: Ignasi
Lerma Montero

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. 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 ETSE: Javier Martínez Plume

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. Dret: Daniel
González Serisola

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

PAS EU Fisioteràpia: José Vicente
Zafra Pertusa

(sense vot):

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

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López

Degà Fac. Ciències de l’Activitat
Física i Esport: José Francisco
Campos Granell
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Director EU Fisioteràpia: Nicolás
Estevez Fuertes

Degà Fac. Química: José Maria
Moratal Mascarell

Degana Fac. Farmàcia: Rosa
Marín i Sáez

Director ETS Enginyeria: Joan
Pelechano Fabregat

President Junta PDI en funcions:
Xavier Gómez Font

Absències justificades:

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. Filologia,Traducció i
Comunicació: Adela Cortijo
Talavera

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

PAS Servei de Política Lingüística:
Alfons Esteve i Gómez

Convidats:
President de la Comissió
d’Estatuts: Alejandro Fernández
Lajusticia.

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

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 24 de
juny de 2008.

El rector 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 128/2008. “Aprovar l’acta del Consell de
Govern de 24 de juny de 2008.”

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:

. Pedro López Elum, professor del Departament d’Història Medieval.

. Mº Carmen Pascual Gargallo, alumna de la Facultat de Ciències Socials.
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. Luis Carlos Ponce García, professor de l’Escola Universitària de
Fisioteràpia.

Comunica que el 24 de juny es va reunir el ple del Consell Social, per a
tractar assumptes de tràmit sense incidències importants.

El 2 de juliol es va reunir el Consell Valencià d’Universitats i Formació i
Superior, presidit per la Secretària Autonòmica, que va fer un informe de
voluntat política. Anuncià que es convocarà als equips econòmics de les
universitats per treballar el nou model de finançament. S’hi va parlar de
la constitució de grups de treball per a tractar sobre el mapa de
titulacions. També s’hi va anunciar que al llarg de l’estiu es treballarà
sobre la renovació dels consells socials i sobre un nou marc de política
científica.Tanmateix, es va informar sobre l’increment d’un 4’2% de les
taxes universitàries i s’hi va parlar de l’estatut de l’Insitut d’Estudis
Superiors d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana. Aquest
institut podrà impartir màsters, graus i postgraus, la qual cosa estaria en
contradicció amb la LOU reformada.

D’altra banda, s’hi va aprovar la implantació de tots els graus de la
Unversitat Catòlica, inclòs els que no estan verificats, malgrat que es va
dir que això no era la forma adequada de programar el mapa de
titulacions.

S’hi va informar sobre la creació de l’IDOCAL i de l’adscripció del Centre
ESTEMA a la Universitat Europea de Madrid i es va anunciar la redacció
d’un avantprojecte de llei de desenvolupament tecnològic.

Comunica que el 4 de juliol es va reunir l’Assemblea General de la CRUE
per informar sobre la seua posició respecte del procés de verificació de
titulacions per part de l’ANECA. S’hi va posar en dubte el sentit de les
verificacions en titulacions impartides durant molts anys i d’àmbit
professional. A més a més, es va plantejar l’assumpte de la
commemoració dels 200 anys de la Constitució Espanyola, per la
Universitat de Cadís, i es va informar sobre el canvi de càrrecs en
algunes comissions sectorials.

A més, el 15 de juliol es va reunir el Consell d’Universitats, presidit per la
ministra. S’hi va dir que es mantindrà l’esperit de la integració en l’espai
europeu d’ensenyament superior amb la pretensió que la universitat
espanyola es trobe entre les més prestigioses del món. Indica que les
comunitats autònomes estan treballant molt dur per superar el primer
estadi. S’hi va anunciar la revisió dels procediments de verificació de
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l’ANECA i es va fer esment als títols d’enginyeria. També s’hi va anunciar
la redacció de la nova llei de ciència i tecnologia i fa esment als
problemes que hi haurà respecte de  la sol·licitud d’infraestructures per
als parcs científics. Així mateix, s’hi va tractar sobre l’Estatut del PDI i
dels Estudiants. D’altra banda comunica que el 13 de juny es va publicar
el reial decret sobre contractació de professors col·laboradors. Indica
que s’haurà de fer un model de finançament a tres bandes (Estat-
Comunitats Autonòmes i Universitats).

Un punt conflictiu va estar el reial decret que regularà l’accés al grau i
postgrau. Preveu la possibilitat de fer proves específiques per a estudis
concrets.

La directora de l’ANECA es va queixar de les crítiques que s’han fet i
informà que es demanarà voluntaris per fer les avaluacions i podran
demanar a les agències autonòmiques. Anuncià que desprès de l’estiu es
donarà publicitat dels resultats de les acreditacions i es reaferma que al
curs 2010-2011 tots els títols hauran d’estar transformats.

Comunica que el Consell d’Universitat l’ha proposat com a conseller del
consell rector de l’Agència estatal CSIC.

Felicita al catedràtic de Química Inorgànica, Miguel Julve Olcina, que ha
estat guardonat amb el premi Catalan Sabatier 2008, de la Societé
Française de Chimie, per les contribucions que ha fet en el camp de la
química, de coordinació i magnetisme molecular. També felicita Petra Mº
Pérez Alonso, catedràtica de Teoria de l’Educació i directora de l’Institut
de Creativitat i Innovació Educativa, que ha estat nomenada per la
Comissió Europea, experta nacional per a “Creativity amb Innovation
Year”.

Finalment indica que s’han signat els convenis següents:

. Conveni de col·laboració amb IBM per a la realització de cursos i, a més
a més, per a impartir formació específica en sistemes d’àmplia utilització
en l’industria espanyola, formant titulats universitaris especialistes en
noves tecnologies per integrar-se laboralment.

. Mitjançant la Fundació Universitat-Empresa de València, i dins del
programa de cooperació educativa, diversos convenis amb diferents
entitats.

S’obre un torn d’intervencions.
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El director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia pregunta si
seria possible conèixer el nombre d’estudiants matriculats en centres
privats, ja que li ha arribat informació que la Universitat Catòlica està
matriculant 400 estudiants d’Infermeria.

El rector indica que entèn aquesta preocupació, però es tracta de
centres privats i no coneix la informació. Demanarà aquestes dades en el
proper Consell Valencià d’Universitats.

El degà de la Facultat de Matemàtiques planteja dubtes sobre la
implantació dels graus i l’extinció dels segons cicles.

El rector indica que serà decisió de la Universitat que les titulacions de
segon cicle puguen mantenir-se en l’actual estatus fins a 2013.

Punt 3. Proposta i aprovació, si escau, de concessió de la Medalla de la
Universitat a Les Corts.

El rector presenta l’assumpte i fa referència a la proposta que hi ha en el
web de la Secretaria General. Hi afegeix que la proposta la presenta per
tres motius: és el 25è aniversari de la seua constitució, és l’òrgan màxim
de representació del poble valencià i és una aposta de la universitat per
les institucions públiques democràtiques.

S’obre un torn d’intervencions.

Luis Hurtado es manifesta en contra de la proposta i presenta la seua
argumentació sobretot en contra dels punts 3 i 4, ja que opina que en
aquests 25 anys no han fet res per mantenir les senyes d’identitat del
poble valencià. Proposa que es retiren els punts 3 i 4 del document o es
rebutge tot.

La degana de la Facultat d’Economia informa que es va tractar aquest
assumpte en la reunió de degans del Campus de Tarongers i s’hi van
manifestar a favor de la proposta, encara que opina que alguns punts del
document són revisables.

Intervenen el rector i la vicerectora de Relacions Institucionals i
Cooperació per manifestar el seu parer, pel que fa als punts conflictius.

El rector indica que es tracta d’una aposta per la democracia i proposa
deixar tan sols el punt 1, si així s’aconsegueix la ratificació de la majoria.
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Se sotmet a votació la proposta. Per unanimitat dels membres del
Consell de Govern es pren l’acord següent:

ACGUV 129/2008. “Aprovar per unanimitat, i a
proposta del rector de la Universitat de València, la
concessió de la Medalla de la Universitat a Les Corts
Valencianes, amb motiu del 25è aniversari de la seua
constitució com a parlament autonòmic elegit per
sufragi universal (7 de juny de 1983), per ser la institució
que simbolitza i representa l’autogovern lliure i
democràtic del poble valencià.”

Punt 4. Aprovació, si escau, de reglaments.

El rector informa que ha invitat en aquest punt al president de la
Comissió d’Estatuts.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació presenta els
reglaments de regim intern de l’Oficina de Control Intern, de l’Institut
Universitari de Criminologia i Ciències Penals i de l’Institut Universitat de
Ciència dels Materials, la documentació dels quals es troba en el web de
la Secretaria General. Proposa que els reglaments dels instituts s’aproven
condicionats a l’acceptació dels suggeriments que es fan.

El president de la Comissió d’Estatuts presenta els informes que ha fet la
Comissió.

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

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

ACGUV 130/2008. “Aprovar el Reglament de règim
intern de l’Oficina de Control Intern de la Universitat de
València, el text del qual s’adjunta com a annex.” Annex
I.

ACGUV 131/2008. “Aprovar el Reglament de règim
intern de l’Institut Universitari d’Investigació de Ciència
dels Materials, condicionat a l’acceptació per part de
l’òrgan competent, de les observacions que s’adjunten
com a annex.”Annex II.
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ACGUV 132/2008. “Aprovar el Reglament de règim
intern de l’Institut Universitari d’Investigació de
Criminologia i Ciències Penals, condicionat a
l’acceptació per part de l’òrgan competent, de les
observacions que s’adjunten com a annex.” Annex III.

Punt 5. Informe sobre la Normativa de Permanència de la Universitat de
València.

La vicerectora d’Estudis presenta la proposta i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Hi afegeix
que la Comissió d’Estatuts i l’Assessoria Jurídica han fet els seus
informes i que el Consell Social té la competència per aprovar-la.

El president de la Comissió d’Estatuts proposa que s’anomene
“Reglament del permanència dels estudiants de la Universitat de
València”.

S’obre un torn d’intervencions.

Juan José Server demana aclariments respecte de l’art. 3.

La degana de la Facultat d’Economia anuncia la seua abstenció, ja que
considera que s’ajorna el problema.

El degà de la Facultat de Dret opina que la proposta es podria millorar, ja
que els centres grans tenen problemes greus que repercuteixen en
l’avaluació de la qualitat. S’hauria de fixar el nombre màxim d’anys de
permanència, ja que, en cas contrari, es penalitzen les taxes de
creixement.

José Vicente Zafra hi troba a faltar una regulació respecte de
l’esgotament de les sis convocatòries.

El director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria indica que és
complicat aplicar l’article 4.2.

Javier Escriba recorda que quan va ser vicerector s’hagué d’anular la
normativa. Opina que cal treballar en el sentit que els consells socials
haurien de convergir en una normativa comuna a totes les universitats
valencianes, ja que tenim el perill que en 3 o 4 anys s’hauria de
suspendre.
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La vicerectora d’Estudis proposa que s’aprove un reglament bàsic per
poder complimentar el “verifica” i desprès ja es faran les modificacions
escaients.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 28
vots a favor, cap en contra i 7 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 133/2008. “Informar favorablement el
Reglament de Permanència dels Estudiants de la
Universitat de València, el text del qual s’adjunta com a
annex.” Annex IV.

El rector indica que demanarà al Consell Social que s’arribe a una
normativa comuna a  tota la Comunitat Valenciana.

Punt 6. Aprovació, si escau, del Reglament per a la transferència i
reconeixement de crèdits.

La vicerectora d’Estudis presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Informa que
es va lliurar als centres i als presidents de les CEPE, i s’hi han incorporat
alguns suggeriments. Té els informes de la Junta Consultiva, la Comissió
d’Estatuts i l’Assessoría Jurídica.

El president de la Comissió d’Estatuts hi afegeix que en el darrer
paràgraf del preàmbul apareix “normativa” dues vegades i cal suprimir-ne
la segona.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Dret fa referència al procediment. Li sembla
molt curt el termini i proposa que s’allargue a tres mesos. Indica,
respecte a l’art. 2.4, que caldria posar que s’informe d’aquestes
resolucions al Vicerectorat amb competències en grau i/o postgrau.

Ernest Cano indica que l’articles 2.3 és una recomanació, ja que hi ha
plans que no ho tenen previst.

El vicerector de Postgrau ès partidari de no modificar la redacció
d’aquest

La vicerectora d’Estudis accepta les modificacions proposades pel degà
de la Facultat de Dret.
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (36 vots a favor), es pren l’acord següent:

ACGUV 134/2008. “Aprovar el Reglament per a la
transferència i reconeixement de crèdits, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex V.

Punt 7. Estudi i aprovació, si escau, de l’oferta específica de lliure elecció
de la UVEG, curs 2008/2009.

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

S’obre un torn d’intervencions.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS fa esment a un escrit
que li ha arribat sobre alguns errors a la pàg. 4.

La vicerectora d’Estudis i el vicerector de Relacions Internacionals i
Comunicació indiquen que es revisarà la proposta i es corregiran els
errors.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (39 vots a favor), es pren l’acord següent;

ACGUV 135/2008. “Aprovar l’oferta específica de lliure
elecció de la Universitat de València, corresponent al
curs acadèmic 2008/2009, que s’adjunta com a annex.”
Annex VI.

Punt 8. 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. No hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 136/2008. “Aprovar l’activitat puntual següent:
Congrés 550 aniversari de la mort del rei Alfons el
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Magnànim, la documentació del qual s’adjunta com a
annex.” Annex VII.

Punt 9. Autorització, si escau, per a la contractació de professors
emèrits, per a la renovació de contractes d’emèrits i nomenament, si
escau de professors honoraris.

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.

La secretària general explica que alguns membres de la Junta Consultiva
van demanar l’ajornament d’aquest assumpte, però no es va aprovar i
per això hi ha vots en blanc en la votació.

La degana de la Facultat de Farmàcia intervé a favor de la proposta de
Manuel Costa. Fa un breu resum del seu currículum i afegeix que és una
persona molt valuosa per a la Universitat. Va ser proposat per unanimitat
per la seua Facultat, amb un escrit de suport del Jardí Botànic.

La vicedegana de la Facultat de Medicina i Odontologia està d’acord amb
la intervenció anterior i, a més, intervé a favor de la proposta d’Antonio
Llombart Bosch. Indica que la docència de postgrau que imparteix és
molt interessant  per als estudiants i honra la institució.

Igualment el degà de la Facultat de Química intervé a favor de Juan E.
Figueruelo.

La degana de la Facultat d’Economia a banda de reconèixer els mèrits
dels proposats, demana que es revise la normativa per a la contractació
de professors emèrits.

El degà de la Facultat de Dret fa una defensa global de la proposta, ja
que totes les persones compleixen els requísits. Cal tenir en compte que
econòmicament, siga assumible.

El rector proposa que els centres facen una proposta anual, fixant un
termini.

Se sotmeten a votació secreta les propostes. El resultat és el següent:
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. Emilia Salvador Esteban: 30 vots a favor, 9 vots en blanc.

. Manuel Costa Talens: 34 vots a favor, 5 vots en blanc.

. José Casas Pardo: 15 vots a favor, 24 vots en blanc.

. Juan E. Figuruelo Alejano. 25 vots a favor, 14 vots en blanc.

. Ezequiel Uriel Jimenez; 23 vots a favor, 16 vots en blanc.

. Josep M. Estelles González.15 vots a favor, 24 vots en blanc.

. Albert Hauf Valls: 25 vots a favor, 14 vots en blanc.

Renovació de professor emèrit:
. Antonio Llombart Bosch: 30 vots a favor, 9 vots en blanc.

Professor honorari:
. Bartolomé Coll Duran: 26 vots a favor, 13 vots en blanc.

Per tant, es prenen els acords següents:

ACGUV 137/2008. “Autoritzar la contractació de la
catedràtica d’universitat Emilia Salvador Esteban, com
a professora emèrita de la Universitat de València.”

ACGUV 138/2008. “Autoritzar la contractació del
catedràtic d’universitat Manuel Costa Talens, com a
professor emèrit de la Universitat de València.”

ACGUV 139/2008. “Autoritzar la contractació del
catedràtic d’universitat Juan E. Figueruelo Alejano, com
a professor emèrit de la Universitat de València.”

ACGUV 140/2008. “Autoritzar la contractació del
catedràtic d’universitat Ezequiel Uriel Jiménez, com a
professor emèrit de la Universitat de València.”

ACGUV 141/2008. “Autoritzar la contractació del
catedràtic d’universitat Albert Hauf Valls, com a
professor emèrit de la Universitat de València.”

ACGUV 142/2008. “No autoritzar la contractació del
catedràtic d’universitat José Casas Pardo, com a
professor emèrit de la Universitat de València, atès el
resultat obtingut en la votació.”

ACGUV 143/2008. “No autoritzar la contractació del
catedràtic d’universitat Josep M. Estellés González, com
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a professor emèrit de la Universitat de València, atès el
resultat obtingut en la votació.”

ACGUV 144/2008. “Autoritzar la renovació de la
contractació del catedràtic d’universitat Antonio
Llombart Bosch com a professor emèrit de la Universitat
de València.”

ACGUV 145/2008. “Nomenar professor honorari de la
Universitat de València al professor Bartolomé Coll
Durán.”

Punt 10. Aprovació, si escau, de perfils i tribunals de places de
professors contractats i funcionaris.

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 en la plaça núm 4358 el president titular és José
Miguel Embid Irujo.

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

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

ACGUV 146/2008. “Aprovar els perfils i informar
favorablement sobre els tribunals de les places de
professors funcionaris i contractats que s’adjunten com
a annex, per a la seua convocatòria” Annex VIII.

Punt 11. Aprovació/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 hi ha sol·licituds.

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

ACGUV 147/2008. “Concedir comissió de serveis a favor
de Mariano J. Aznar Gómez, professor del Departament
de Dret Internacional “Adolfo Miaja de la Muela”, per a
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prestar els seus serveis a la Universitat Jaume I de
Castelló, durant el curs acadèmic 2008/2009. ”.

ACGUV 148/2008. “Concedir comissió de serveis a favor
de Jorge Cardona Llorens, professor del Departament
de Dret Internacional “Adolfo Miaja de la Muela”, per a
prestar els seus serveis a la Universitat Jaume I de
Castelló, fins a la finalització del curs acadèmic
2007/2008.”

ACGUV 149/2008. “Concedir comissió de serveis a favor
de Maria del Val Bermejo Sanz, professora del
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmaceútica,
d’aquesta Universitat, per a prestar els seus serveis a la
Universitat Miguel Hernández d’Elx, durant el curs
acadèmic 2008/2009.”

ACGUV 150/2008. “Informar favorablement la comissió
de serveis a favor del professor Cesar Antonio Cascante
Fernández de la Universitat de València, per a prestar
serveis en el departament de Didàctica i Organització
Escolar de la Universidad de Oviedo, fins la finalització
del curs acadèmic 2007/2008.”

Punt 12. Aprovació, si escau, de proposta d’efectes d’integració de TEU
a TU.

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 151/2008. “Aprovar la següent proposta,
relativa a la integració del professorat titular d’escola
uniersitària en el cos de professors i professores titulars
d’universitat:

Als efectes prevists en la disposició addicional segona de
la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril per la que es
modifica la Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre,
d’Universitats, es prendrà com a data d’integració en el
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cos de professors i professores titulars d’Universitat
l’endemà a l’informe de la Comissió Avaluadora de
l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i
Acreditació (ANECA).

Si les persones interessades sol·liciten la integració
transcorreguts tres mesos després de la resolució de
l’ANECA, la Universitat declararà la integració amb
efectes de la data de presentació de la seua sol·licitud.”

Punt 13. Aprovació, si escau, de proposta d’homologació dels càrrecs
propis de la Universitat de València, als efectes de la D.A. del decret
1312/2007.

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.

El rector afegeix que és a efectes d’acreditació nacional.

S’obre un torn d’intervencions.

Ernest Cano demana que es considere l’homologació dels coordinadors
de mobilitat.

El degà de la Facultat de Dret indica que hi ha quatre càrrecs que no
tenen reconeixement i fan una tasca important i amb molt treball.
Demana que es tinguen en compte per al futur. Aquests són; els
coordinadors Erasmus, els coordinadors de convergència, els de
titulacions i els vicesecretaris.

Dulce Contreras proposa afegir també el càrrec de president de CEPE.

El rector demana que totes les propostes es plantegen davant el
Vicerectorat de Professorat i Ordenació Acadèmica per ser estudiades.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 36
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 152/2008. “Aprovar la següent proposta sobre
homologació de càrrecs acadèmics, als efectes de la
disposició addicional primera del Reial Decret 1312/2007
:
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Als efectes d’allò que estableix l’apartat 4.b) de la
disposició addicional primera del R.D.1312/2007 de 5
d’octubre, pel que s’estableix l’acreditació nacional per
a l’accés als cossos docents universitaris, es considerarà
que els càrrecs acadèmics propis de la Universitat de
València, establerts en la Normativa de càrrecs
acadèmics, aprovada el 24-3-1998, s’homologen als
càrrecs acadèmics amb el mateix component singular del
component específic, d’acord amb l’annex de
l’esmentada Normativa.

El Consell de Govern podrà estudiar l’homologació
d’altres càrrecs acadèmics unipersonals propis, als
efectes de l’aplicació de la disposició addicional primera
del R.D. 1312/2007.”

Punt 14. Aprovació, si escau, de canvii d’àrea de coneixement
d’Electromagnetisme a Física Aplicada en places dotades per criteris
d’investigació.

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. Afegeix que es tracta d’un error que cal esmenar.

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

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

ACGUV 153/2008. “Aprovar  el canvi d’àrea
d’Electromagnetisme a Física Aplicada de la plaça núm
5130 de titular d’universitat a temps complet, adscrita a
la Facultat de Física.”

Punt 15. Transformació, si escau, de places de professorat.

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 154/2008. “Aprovar la transformació de les
places següents:
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. Plaça núm. 550 del Departament de Didàctica i
Organització Escolar, de contractat doctor a titular
d’universitat
. Plaça núm. 1847  de Sociologia, d’ajudant doctor a
ajudant.”

Punt 16. Aprovació, si escau, de canvi de dedicació.

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 155/2008. “Aprovar la sol·licitud de canvi de
dedicació, del professor titular del Departament de
Bioquímica i Biologia Molecular, Juan Saus Mas, de 6
hores a 3 hores.”

Punt 17. Aprovació, si escau, del cursos de la Nau dels Estudiants i les
Estudiantes 2008 i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

La Delegada d’Estudiants presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Comunica
que es continua amb la mateixa dinàmica i procediment que en anteriors
edicions.

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

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

ACGUV 156/2008. “Aprovar els cursos de la Nau dels
Estudiants i Estudiantes, corresponent al 2008 i el seu
reconeixement en crèdits de lliure elecció, d’acord amb
la documentació que s’adjunta com a annex.”

Punt 18. Aprovació, si escau, de l’OCA de postgrau.

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 en
el Consell de Govern anterior es va aprovar la càrrega docent i ara es
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presenta l’oferta. Demana que es delegue en el Vicerectorat la correcció
de possibles errors.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Psicologia observa que hi ha matèries amb
matrícula zero i pregunta el motiu.

El vicerector de Postgrau contesta que es tracta de matèries que
enguany no s’oferten.

La degana de la Facultat d’Economia demana un llistat de professors de
fora de la Universitat que impartesquen postgraus.

El vicerector de Postgrau indica que li transmeta la informació al
representant de la Facultat en la Comissió de Postgrau.

Luis Hurtado pregunta quina és la situació dels cursos de postgrau
respecte a la docència en valencià.

El vicerector de Postgrau indica que són assignatures de grup únic, per
tant, se’ls aplica la normativa general vigent i s’imparteixen de la mateixa
manera que altres. Hi ha màsters limitats a l’anglès perquè es tracta de
màsters internacionals, i hi ha acords entre les universitats en aquest
sentit. També hi ha un percentatge d’estudiants estrangers i s’han
introduït crèdits d’immersió lingüística per a ells. En alguns casos la
immersió és completa.

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 157/2008. “Aprovar l’Oferta de curs
acadèmic de postgrau 2008/2009, que s’adjunta com
a annex”. Annex IX.

Punt 19. Aprovació, si escau, de la transformació de títols de màster
oficial (RD56/2005) i llicenciatures de segon cicle en màsters
universitaris oficials (RD1393/2007).

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Es proposa
iniciar el procediment de transformació dels màsters oficials i
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llicenciatures de segon cicle, que ja hi havia, en màsters oficials, segons
el nou decret.

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

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

ACGUV 158/2008. “Iniciar el procediment de
transformació de títols de màster oficial (RD. 56/2005) i
llicenciatures de segon cicle en màsters universitaris
oficials (RD. 1393/2007), d’acord amb la documentació
que s’adjunta com a annex”. Annex X.

Punt 20. Nomenament, si escau, de comissions elaboradores de plans
d’estudi dels màsters universitaris oficials (RD1393/2007).

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.

José Antonio Calañas manifesta sorpresa perquè en el màster de
Traducció no hi ha representació de l’àrea de Filologia Anglesa i sí de les
altres filologies.

El vicerector indica que es corregirà.

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 159/2008. “Nomenar les comissions
elaboradores de plans d’estudi dels màsters universitaris
oficials (RD1393/2007), que s’adjunten  com a annex.”
Annex XI.

Punt 21. Contractació, si escau, d’investigadors del programa Ramon i
Cajal a càrrec de la Fundació General.

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. Aquest assumpte compta amb l’informe de la Comissió
d’Investigació. Proposa la contractació de quatre investigadors i una
cinquena, la de Juan Carlos Siurana Aparisi, condicionada la seua



Universitat de València. CONSELL DE GOVERN.28 DE JULIOL DE 2008

-20-

continuïtat a l’avaluació favorable de les memòries dels propers quatre
anys i memòria quatriennal per la Comissió d’Investigació. Hi havia una
altra proposta, la de l’investigador Fernández Municia que no ha superat
la valoració exigida.

S’obre un torn d’intervencions.

Antoni Martínez planteja dubtes respecte de Juan Carlos Siurana.

El vicerector d’Investigació indica que en la Comissió d’Investigació es va
debatre àmpliament amb el resultat que s’ha exposat.

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 prenen els acords següents:

ACGUV 160/2008. “Informar favorablement sobre la
contractació dels professors investigadors que tot seguit
s’esmenten per part de la Fundació General de la
Universitat, dins del marc del Programa Especial
d’Estabilització d’Investigadors Reincorporats:

. Alberto Fernández Soto.

. Valeriano Iranzo García

. José Miguel Llinares Belenguer

. Juan Carlos Siurana Aparisi, condicionada la seua
continuïtat a l’avaluació favorable de les seues memòries
dels propers quatre anys i memòria quatriennal per la
Comissió d’Investigació.”

ACGUV 160bis/2008. “Informar favorablement sobre la
contractació del professor investigador Daniel Jorge
Errandonea per part de la Fundació General de la
Universitat, dins del marc del Programa Especial
d’Estabilització d’Investigadors Reincorporats, amb
efectes de 18 de juliol de 2008.”

Punt 22. Estudi i aprovació, si escau, de propostes de creació
d’estructures de recerca interdisciplinar (ERI)

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 s’han demanat informes interns a la Universitat i
externs a l’ANEP, i han estat favorables.

S’obre un torn d’intervencions.
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El rector demana que es revise el reglament per veure si alguna persona
pot pertànyer a més d’una estructura de recerca.

El vicerector d’Investigació i Política Científica informa que les persones
que hi ha havia en aquest cas, ja han demanat la baixa en l’Institut
corresponent.

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

ACGUV 161/2008. “Aprovar la proposta de creació de
l’Estructura de Recerca Interdisciplinar (ERI)
Laboratori de Processat d’Imatges, la documentació de
la qual s’djunta com a annex.” Annex XII.

ACGUV 162/2008. “Aprovar la proposta de creació de
l’Estructura de Recerca Interdisciplinar (ERI) Estudis
de Sostenibilitat: Medi Ambient, Economia, Educació i
Societat, la documentació de la qual s’djunta com a
annex.” Annex XIII.

Punt 23. Cessió a la Fundació ADAPTA d’una eina multimèdia per a la
preparació laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació 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 Tècnica Superior d’Enginyeria demana el vot
favorable, ja que és tracta de donar un servei social important.

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

ACGUV 163/2008. “Autoritzar la signatura del conveni
específic de col·laboració entre la Fundació projecte
Aura, l’Associació Síndrome de Down de Burgos, la
Fundació Adapta i la Universitat de València, que
s’adjunta com a annex, per tal de regular la cessió a la
Fundació Adapta d’una eina multimèdia per a la
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preparació laboral de personal amb discapacitat
intel·lectual.” Annex XIV.

Punt 24. Autorització, si escau, per a la subscripció de contracte d’opció
de tres sol·licituds de patent de la UVEG en favor de l’empresa Cross
Road Biotech.

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. Indica que aquest és un pas previ a la creació de l’empresa
derivada (spin-off). El contracte d’opció és entre la Universitat,
l’empresa i els quatre investigadors de la Universitat, inventors de la
patent. Quan es cree l’empresa tornarà a passar pel Consell de Govern.

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 (37 vots a favor) es pren l’acord següent:

ACGUV 164/2008. “Autoritzar la subscripció del
contracte d’opció de tres sol·licituds de patent de la
Universitat de València en favor de l’empresa Cross
Road Biotech, que s’adjunta com a annex” Annex XV.

Punt 25. Autorització, si escau, per a la concessió de l’actual edifici de la
cafeteria de la Facultat de Medicina i Odontologia a la Fundació per a la
Investigació de l’Hospital Clínic Universitari de València.

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 de l’actual edifici de la cafeteria adjunt a
l’Hospital Clínic, que no està inclòs en el pla de reforma de la Facultat de
Medicina i Odontologia. La fundació és sense ànim de lucre, creada en
l’any 2004 per a estudis relacionats amb l’Hospital Clínic. En una  reunió
de la Junta general ordinaria de la fundació, en el 2007, es va aprovar
iniciar els tràmits per a obtenir la cessió, que és demanial i s’ha d’aprovar
pel Consell de Govern i pel Consell Social.

S’obre un torn d’intervencions.

El rector pregunta quin és el temps de cessió.

El vicerector d’Investigació i Política Científica contesta que 35 anys.
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La vicedegana de la Facultat de Medicina i Odontologia dóna suport a la
cessió i indica que la Facultat es pot beneficiar del nou ús d’aquestes
instal·lacions.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (38 vots a favor), es pren l’acord següent:

ACGUV 165/2008. “Autoritzar la concessió de l’actual
edifici de la cafeteria de la Facultat de Medicina i
Odontologia a la Fundació de la Comunitat Valenciana
per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la
Cooperació Internacional i per al Desenvolupament de
l’Hospital Clínic Universitari de València, els estatuts de
la qual s’adjunten com a annex”. Annex XVI.

Punt 26. Proposta d’acord en matèria d’emergència i autoprotecció.

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

El director del Servei de Seguretat, Salut i Qualitat Ambiental presenta
l’assumpte i fa referència a la documentació que hi ha en el web de la
Secretaria General. Aquesta proposta està motivada per les exigències
legals i algunes consideracions, com ara, la quantitat d’estudiants i
treballadors que té la nostra Universitat. A finals de juny es van
organitzar unes jornades en cada Campus per informar d’aquesta
proposta.

El rector reitera que quan es produisquen incidències sempre cal saber
qui són els responsables de cada servei concret. Agraeix al Servei de
Seguretat, Salut i Qualitat Ambiental i al seu director aquest document
que augmenta la garantia en la seguretat de les instal·lacions.

S’obe un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport planteja
els seus dubtes respecte que els degans siguen els caps d’emergència.
Demana un estudi previ, ja que hi ha edificis singulars.

Antoni Martínez sol·licita que no es faça una aplicació automàtica del
que la llei diu, ja que la Universitat té una organització molt complicada.
Demana imaginació a l’hora d’aplicar la legalitat.
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El rector aclareix que es proposa que els degans, deganes  i directors de
centre siguen les persones de contacte en cas d’emergència, en cap cas
caps de seguretat.

El degà de la Facultat de Dret no recomanaria a cap degà assumir
aquestes funcions. Opina que el Servei de Seguertat, Salut i Qualitat
Ambiental ha d’assumir les funcions, i el tècnic de cada Campus ha de
ser el cap d’emergència. La formació de les persones ha de ser prèvia al
pas de nomenament i no al inrevés.

El rector insisteix que es tracta d’una proposta per a situacions
excepcionals.

La degana de la Facultat de Farmàcia indica que en la seua Facultat hi ha
una estructura molt senzilla, que pot funcionar en casos d’emergència i
no s’han plantejat problemes.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS indica que no es tracta
de fer un màster en protecció civil, sinó de dinamitzar la responsabilitat,
que no es pot traslladar a un conserge o a un administrador de centre.
Es tracta de tenir localitzats als caps d’emergència i de tenir l’estructura
mínima a la qual ens obliga la llei.

El rector, atès el debat, retira el document i demana que s’hi presenten
les esmenes oportunes, les quals es tractaran en un proper Consell de
Govern.

Punt 27. Modificacions pressupostàries.

No hi ha cap proposta.

Punt 28. Torn obert de paraules.

Josefina Boquera fa referència a la sol·licitud de l’ANECA de modificar
els certificats dels serveis prestats. Demana que en els nous certificats
s’especifiquen les dates en el full de serveis.

El vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica indica que es farà en
eixe sentit.

El degà de la Facultat de Dret demana que en el document en matèria
d’emergències i autoprotecció consten les funcions dels caps
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d’emergència; qui serà el responsable dels tres equips que s’esmenta al
document i quina serà la formació prèvia.

La degana de la Facultat d’Economia demana al vicerector d’Investigació
i Política Científica un resum de la situació de tots els investigadors del
programa Ramon i Cajal. D’altra banda, expressa el malestar pels escrits
rebuts dels presidents de les CEPE en què demanen informació per al 30
de juliol. Per descomptat, la majoria de centres han contestat que no
serà possible donar-la. Finalment, comunica que els serveis mèdics del
Campus de Tarongers estan en situació precària.

El rector contesta, pel que fa als Ramon i Cajal, que es lliurarà la
informació. Pel que fa a la demanda dels president de les CEPE, el
calendari no és nostre, ve imposat i, quant als serveis mèdics, assenyala
que s’estudiarà.

Antoni Martínez Andreu felicita la Secretaria General perquè, per primera
vegada, tota la informació es trobava en el web des del proppassat
dijous i no s’ha lliurat res en aquesta sessió.

El degà de la Facultat de Ciències Socials demana aclariments respecte
de qui té la responsabilitat de fer la proposta del pla d’estudis.

El rector indica que tota la informació ha de tenir-la el centre i demana
que es treballe coordinadament.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació indica que
li sembla greu que no s’hi incloguen els laboratoris en els estudis de
filosofia i humanística.

Finalment, el rector agraeix a tots la seua assistència i els desitja bones
vacances.

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

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


