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CONSELL DE GOVERN

A la ciutat de València, el dia 30 de setembre 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 d’Infraestructura:
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

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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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

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. 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: Dulce
Contreras Bayarri

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

Estudiant Fac. C. Matemàtiques:
Lluís Hurtado Gil

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

Estudiant Fac. F i lo logia,
Traducció i Comunicació: Carlos
de la Cruz Moya

Estudiant Fac. Dret: Daniel
González Serisola

PAS EU Infermeria: Miquel Coll
Huerta

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

PAS Servei de Política Lingüística:
Alfons Esteve i Gómez

PAS EU Fisioteràpia: José Vicente
Zafra Pertusa
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(sense vot):

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

Degà Fac. Psicologia: José Ramos
López

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

Director EU Fisioteràpia: Nicolás
Estevez Fuertes

Degà Fac. Química: José Maria
Moratal Mascarell

Degana Fac. Farmàcia: Rosa
Marín i Sáez

Director ETS Enginyeria: Joan
Pelechano Fabregat

Absències justificades:
Delegada d’Estudiants : Pilar
Sarrión Ponce.

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

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta del Consell de Govern de 28 de
juliol de 2008.

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

La secretària general informa que divendres passat arribà un escrit per
sol·licitar la modificació d’un punt de l’ordre del dia per introduir
l’assumpte de la promoció del professorat acreditat en aquest Consell.
Indica que la convocatòria ja s’havia cursat i aquest assumpte es
tractarà en un proper Consell de Govern.

S’obre un torn d’intervencions.

La secretària presenta modificacions, que són acceptades.

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

ACGUV 166/2008. “Aprovar l’acta de la sessió ordinària
del Consell de Govern de 28 de juliol de 2008, amb les
modificacions següents:

. A la pàg, 5, pàragraf 3r es redacta aixÍ: “La directora
de l’ANECA es va queixar de les crítiques….”
. Afegir a la pag.5 un paràgraf  a continuació amb el text
següent: “Comunica que el Consell d’Universitat l’ha
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proposat com a conseller del consell rector de l’Agència
estatal CSIC.”
. A la pàg. 9, afegir al paràgraf 6 del punt 6 de l’ordre
del dia el següent:  “…d’aquest article”.
. A la pàg. 10 el paràgraf 1r del punt 7è es redacta així:
“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”.

Punt 2. Informe del rector.

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

. Antoni Viñas Almenar, professor de la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació, president de la Junta de Personal Docent i Investigador i
responsable de l’àrea d’Educació del Sindicat STEPV, així com membre
d’aquest Consell.
. Luis Azcón Sánchez, PAS de la Facultat de Química.
. Mateo Pastor López, professor de Facultat de Dret.
. Vicente García Navarro, PAS de la Facultat de Filosofia i Ciències de
l’Educació.

El 16 de setembre es van reunir la CRUE i el Consell d’Universitats,
reunions a les quals va assistir el vicerector de Postgrau.

El vicerector de Postgrau informa que la CRUE va ser una preparació del
Consell d’Universitats. Hi hagué tres punts d’interés: constitució d’una
comissió per estudiar el model de finançament, Jornades, a Santander,
de la Universitat Menéndez Pelayo sobre el governament de les
universitats i el president va anunciar que les directrius dels plans
d’estudi de les carreres tècniques no estaven tancats.

Respecte del Consell d’Universitats, la ministra va transmetre un
missatge d’optimisme, ja que va dir que els pressupostos es mantenien.
Va anunciar un projecte de RD sobre centres. Va diir que l’Estatut del
Professorat està molt avançat, i s’aprovarà al mes de novembre. S’hi van
presentar les linies generals de l’horitzó 2015, i es va anunciar l’Estatut
de l’Estudiant per al gener.

Hii van parlar la directora general de Projectes i Investigació sobre la
Carta Europea de l’Investigador i el director general d’Universitats, sobre
la reunió d’Estrasburg per tractar l’ensenyament al llarg de la vida. La
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directora de l’ANECA va informar sobre la situació de l’ANECA i la
verificació dels màsters del Reial Decret 56/2005. Es va detectar que hi
ha comunitats autònomes que encara no han verificat cap pla d’estudis i
prepararan un procés abreujat per a les avaluacions. Hi hagué un debat
molt ampli sobre la verificació dels doctorats. Estan en la fase
d’elaboració preliminar de documentació.

Per tant, hi haurà una modificació de la resolució sobre la verificació de
màsters i doctorats per allargar el període de vigència dels màsters del
R.D. 56/2005.

A continuació es va presentar el pla Universitat-Horitzó 2015, hi haurà
un pla estratègic de la universitat espanyola amb la finalitat que tant el
govern com l’oposició s’impliquen per establir criteris a llarg termini.Els
15 eixos estratègics van des dels estatuts del professorat i dels
estudiants fins al finançament de la investigació. És un pla ambiciós. La
ministra vol convertir-se en la capdavantera del pla per posar a la
universitat espanyola al capdavant de la societat. Un dels eixos, el
Campus d’Excel·lència, gaudirà de 150.000 euros per a enguany.

També s’hi va informar sobre el projecte de Reial Decret d’Ensenyaments
Artístics. En un primer nivell hi són els titulats superiors i en segon nivell
els másters artístics. Per tant, hi ha tres tipus de màsters: el màster
privat, l’universitari i l’artístic. El director general va dir que hi havia dos
models de titulacions superiors: amb catàleg i sense catàleg.

El rector felicita Adoración Sánchez García pel seu nomenament com a
representant del grup d’Helsinki sobre Dona i Ciència.

Igualment, felicita l’Institut Universitari de Drets Humans, dirigit per Mª
José Añón, per haver obtingut una ajuda dins del Programa Consolider-
Ingenio 2010. Aquest programa és la principal via de finançament del Pla
Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació
Tecnològica 2008-2011 per a projectes d’alta qualitat.

També felicita els joves investigadors de l’Institut Universitari de Ciència
Molecular José Ramón Galán, Luminita Marilena i Guillermo Minguez,
guardonats amb els premis de recerca en magnetisme molecular,
considerats els més prestigiosos d’Europa.

Felicita els esportistes de la Universitat que han participat en els Jocs
Paraolímpics de Beijiing, particularment el nadador David Levecq i la
judoka Mónica Mercenciano amb sengles medalles de plata i bronze.
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Comunica que la Universitat de València ocupa el quart lloc entre les
universitats espanyoles en el ranking de Sanghai i és la segona d’Europa
en rebre estudiants Erasmus i la sisena a enviar estudiants a centres
europeus.

La Universitat ha posat en marxa el parc urbà d’energia solar més potent
d’Espanya. Felicita el gerent i el vicerector d’Infraestructures per aquest
projecte.

Comunica que s’han signat els convenis següents:

. Conveni de col·laboració amb la Fundació Cruzcampo, per afavorir el
desenvolupament de les activitats propostes per la Fundació General de
la Universitat de València, mitjançant el patronat Martínez Guerricabeitia,
així com l’organització i adquisició de peces de la Bienal Martínez
Guerricabeitia.

. Conveni de col·laboració entre la Fundació General de la Universitat de
València i la Fundación Iberoamericana de la Economia Social (FUNDIBES)
per a l’execució del projecte Economia Social i su impacto en la
generación de empleo. Claves para el desarrollo con equidad en América
Latina, finançat en part pel programa 0’7.

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

Finalment, indica que ahir va rebre la carta de la delegada d’estudiants,
Pilar Sarrión,on comunica que ha estat elegida membre de l’executiva del
Partit Socialista del País Valencià, en  el Congrès celebrat aquest cap de
setmana i, per tant, hi ha presentat la seua dimissió. Expressa
públicament la satisfacció pel seu treball i el seu tarannà i li desitja els
millors èxits en la responsabilitat política que ha assumit.

Afegeix que des de fnals de juliol fins a principis de setembre s’està
produïnt un degoteig d’escrits de professors que han obtès l’acreditació
a catedràtic d’universitat i demanen que se’ls convoque una plaça. Hi ha
molts rumors que circulen per tot arreu sobre la política oferta als
professors acreditats. Indica que hi ha un problema econòmic i també
d’homogeneïtat de plantilla i considera que les decissions que es
prenguen hauran de ser-ho per a tots i totes els acreditats i no fruit de
la diligència d’algunes comissions que han fet públics els resultats abans
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que altres. Les eventuals dotacions de càtedres s’hauran de fer
mitjançant un procediment que encara s’ha de debatre, i també s’haurà
de debatre sobre la política universitària respecte de l’organització de
plantilla. El Consell de Govern haurà de redactar un document de
proposta de plantilla i establir un procediment per a fer els concursos.
No estem en condicions d’aplicar el procés automàticament i això ha de
quedar clar. Demana serenitat i prudència, ja que l’acreditació és un
procès ampli, però els recursos i la plantilla són els que són.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicacació dóna les
gràcies a l’equip rectoral, als membres de la comunitat universitària i als
companys dels sindicats per la seua presència al funeral d’Antoni Viñas,
tant en nom de la Facultat com en el seu propi.

El degà de la Facultat de Dret manifesta el seu malestar perquè no s’ha
inclòs el punt dels acreditats a l’ordre del dia, encara que no sap si la
sol·licitud s’ha fet en forma o no, però, opina, que haguera estat
important que el que s’ha dit aquí, s’haguera dit dins d’un punt de l’ordre
del dia, ja que hi ha molta inquietut entre els professors i s’hauria
d’haver debatut.

Josefina Boquera està d’acord i també manifesta el seu malestar.

El rector indica que es demanava la modificació del punt 16, que és una
qüestió puntual i que no tenia relació. Opina que l’assumpte és important
i el debat es farà. Pren nota de les intervencions.

Punt 3. Aprovació, si escau, d’acord sobre condicions de treball de PAS
2008/2011.

La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS presenta l’assumpte i fa
referència a la documentació que hi ha en el web de la Secretaria
General. Indica que cal eliminar els tres paràgrafs que estan en cursiva de
la pàgina 4. L’acord ha estat signat per les cinc seccions sindicals de
Mesa Negociadora. Considera que aquest era un compromís i hem
aconseguit dotar-nos d’un document flexible on hi ha acords explícits de
retribucions, estabilitat de personal i promoció interna.  Es constituirà
una comissió de seguiment per a vigilar el compliment de l’acord. Agraeix
a les seccions sindicals l’esforç fet i demana el vot favorable.

S’obre un torn d’intervencions.
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M. Luisa Manzano transmet l’agraïment del seu col·lectiu al Consell de
Direcció per portar a terme el compromís que hi havia i per la sensibilitat
demostrada.

Miquel Coll recorda que l’acord adoptat va ser un compromís adquirit al
Claustre i al que donaven suport els claustrals, membres del PAS, i dóna
les gràcies a tots els que han fet possible aquesta proposta.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (40 vots a favor), es pren l’acord següent:

ACGUV 167/2008. “Aprovar l’acord entre les Seccions
Sindicales i la Universitat de València, sobre condicions
de treball del Personal d’Administració i Serveis, per al
període 2008-2011, que s’adjunta com annex.” Annex I.

El rector mostra agraïment també als representantes de les seccions
sindicals, a la Mesa Negociadora i als membres del Consell de Direcció
que hi han participat i felicita. Deixa constància que no hi ha cap interés
per part del Consell de Direcció de convertir-se en patronal.

Punt 4. Aprovació, si escau, de les sol·lciituds de transformció i
aprovació de les Comissions Elaboradores de Plans d’Estudi (CEPE), els
títols de màster. (RD 56/2005 al 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 tracta de
continuar amb el que es va acordar en el darrer Consell de Govern. Els
màsters han d’adaptar-se al nou Reial Decret i aquests restaven
pendents. Detecta un error en la documentació: M.Teresa Leòn Mendoza
és d’Estadística i Investigació Operativa.

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

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

ACGUV 168/2008. “Aprovar les sol·licituds de
transformació i aprovació de les comissions elaboradores
dels Plans d’Estudi (CEPE), dels títols de màster (RD
56/2005 al RD 1393/2007), que s’adjunten com annex.”
Annex II.
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Punt 5. Aprovació, si escau, de sol·licituds de transformació dels
programes de doctorat i de les CEPE corresponents.(RD 778/1998 al RD
1393/2007).

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Anuncia que
per juliol eixirà la resolució amb els terminis per als programes de
doctorat. L’extinció comença l’1 d’octubre de 2009 i hauran d’estar
elaborats els programes de doctorat i els màsters. Comunica la llista de
membres que formen part de la CEPE del tídol de Ciència i Tecnologia de
Coloidales i Interfases. Proposa que els màsters de Educació Especial i
Gestió educativa de la diversitat es retiren.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació proposa que
aquests màsters no es retiren sinó que es pospose la decissió fins fer un
estudi de viabilitat.

El degà de la Facultat de Dret indica que la Facultat ha intentat
presentar un únic màster de Drets Humans, però no ha estat possible,
encara que seguiran insistint en el mateix sentit. Opina que l’oferta és
excesiva. Demana que aquest assumpte es veja amb perspectiva, des de
l’interés de la Universitat.

El degà de la Facultat de Ciències Matemàtiques s’adhereix a la
intervenció del Degà de la Facultat de Dret i pregunta perquè hi ha
persones d’altres universitats en les CEPE i si són màsters
interuniversitaris.

Ernest Cano demana aclariments sobre els doctorats nous que encara no
s’han implantat, que no hi són en aquest paquet, i si es poden
transformar.

El vicerector de Postgrau indica que els programes oficials de postgrau
del Reial Decret 56/2005 es poden transformar en programes de
doctorat del nou reial decret (RD 1393/2007). Ja s’ha demanat als
òrgans responsables i vindran al Consell de Govern pel novembre. Pel que
fa a la dinàmica de les CEPE, és molt diversa. Si és un màster
interuniversitari hi ha promotors que han presentat una mateixa comissió
en totes les universitats, i d’altres que són independents i conflueixen en
una mixta.
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Contesta al degà de la Facultat de Dret que hi ha un conflicte
d’interessos, però opina que cal aplicar la política de mercats. El més
important és el procés universitari, que no s’ha acabat Tots els anys hi
haurà modificacions.

El rector aprofita la intervenció del degà de la Facultat de Dret per a dir
que cal tenir en compte dos aspectes: l’acadèmic i l’econòmic. Saluda la
intenció de la Facultat de Medicina, que solament ha presentat el màster
en Medicina, ja que opina que tindrà més suport dels estudiants.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40
vots a favor, 1 en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 169/2008. “Aprovar les sol·licituds de
transformació dels programes de doctorat i de les
comissions elaboradores dels Plans d’Estudi (CEPE),
corresponents (RD 778/1998 al RD 1393/2007), que
s’adjunten com annex.” Annex III.

Punt 6. Aprovació, si escau, de noves propostes d’estudis oficials de
postgrau del RD. 1393/2007 i de la composició de les CEPE dels títols
de màster.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Es tracta de
18 noves propostes. Fa esment de les incidències i indica les propostes
que la Comissió de Postgrau i la Comissió d’Economia ha informat
negativament. Finalment, indica respecte del màster de Psicologia de la
intervenció social i corporativa, que resta condicionat al fet que el títol
es perfile més, perquè quede clara la intervenció psicològica. Informa
també de les modificacions en les CEPE. Pel que fa al postgrau de
Secundària la idea és que la CEPE treballe en comissions assessores, ja
que hi ha molts centres implicats. Fa constar l’agraïment personal a
l’equip del Servei General de Postgrau, perquè en poc de temps s’han
pogut fer les propostes.

S’obre un torn d’intervencions.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques fa referència al màster de
Formació de Professors de Secundària. Hi ha comissions que han
treballat molt i ara es presenta altra proposta de CEPE. Opina que és una
desconsideració. Pregunta si s’hi podria incloure un representant per
campus.
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La degana de la Facultat d’Economia demana que s’aprove la proposta
de l’Institut Universitari d’Economia Social i Cooperativa. Respecte a les
propostes dels màsters d’Economia i d’Economia i Finances que s’han
informat negativament, considera que no hi ha superposició i en demana
l’aprovació. Igualment quant a Finances corporatives, té un mercat molt
important i en demana també l’aprovació. No li semblen raons suficients
per a desestimar-los, i demana que s’estudien en la propera Comissió de
Postgrau. Si hi ha criteris restrictius econòmics, demana que s’estudie la
viabilitat dels diferents màsters.

Dulce Contreras dóna suport a la intervenció de la degana de la Facultat
d’Economia. Indica que els màsters de Finances Corporatives i Economia i
Finances no són el mateix i no se superposen. Demana criteris clars i
transparents, i opina, que tots tres màsters haurien de tenir una
oportunitat i més endavant, s’hauria de veure si poden continuar o no.

El degà de la Facultat de Ciències Socials demana aclariments sobre el
màster Cultura i Desenvolupament. Considera que, donat el contingut del
màster, es podrien afegir a la CEPE algún àrea més. Pel que fa al màster
de Formació de Professors de Secundària s’ofereix per a col·laborar en la
comissió, ja que hi ha una vessant d’orientació laboral.

Respecte del màster de Psicologia de la Intervenció social i comunitària,
informat desfavorablement, li han arribat una sèrie de suggeriments des
de diversos col·lectius. Demana que quede clar que hi ha un màster de
Benestar Social, de caràcter pluridisciplinar. No té inconvenient que
continue aquest màster, però amb cauteles, i s’haurie de delimitar
perfectament els continguts i competències.

El degà de la Facultat de Psicologia afegeix que l’objectiu d’aquest
màster és suficientment clar. Agraeix que s’entenga que l’objectiu és la
formació especialitzada per a psicòlegs i és compatible amb altres
propostes multidisciplinars adreçades als serveis socials. Aquest màster
va dirigit als professionals de la psicologia que treballen en diferents
àmbits socials.

El vicerector de Postgrau indica, respecte del màster en Formació de
professors de secundària, que la idea és incorporar al que hi ha, el que
falta, és a dir, l’experiència dels professors de secundària. Per tant,
s’incorporen professors de secundària a la CEPE, i ja s’ha dit que hi
hauran subcomissions. Agraeix al degà de la Facultat de Ciències Socials
el seu oferiment.
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Contesta a la degana de la Facultat d’Economia que la Comissió de
Postgrau va prendre decisions amb la informació que tenía. Si n’hi ha
més, s’estudiarà, i demana que s’argumenten les propostes.

Pel que fa al màster de Cultura i Desenvolupament, és un màster
interuniversitari que té un perfil molt determinat i els proponents
digueren que no hi havia docència de Sociologia, respecte del màster en
Psicologia de la intervenció social i comunitària, es perfilarà el nom i les
competències professionals.

El degà de la Facultat de Ciències Socials considera que si hi ha
al·legacions ha de ser la Comissió de Postgrau qui les estudie. Anuncia
que no pot votar-hi a favor, ja que no n’ha vist les al·legacions.

El degà de la Facultat de Psicologia opina que s’hauria d’haver conegut
abans.

El rector proposa que se sotmeten a aprovació les propostes que no han
estat objectades i es revisen aquelles de que s’ha informat
desfavorablement. Pel que fa al màster de Psicologia de la Intervenció
social i comunitària, proposa que s’aprove, condicionat a la valoració de
les al·legacions.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 40
vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 170/2008. “Aprovar les noves propostes
d’estudis oficials de postgrau del Reial Decret 1393/2007
i la composició de les CEPE dels títols de màster, que
s’adjunten com annex.” Annex IV.

Punt 7.Resolució, si escau, de recursos sobre premis extraordinaris de
doctorat.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Afegeix que
s’ha baremat de nou i ha quedat per sota de la darrera puntuació.

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

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:
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ACGUV 171/2008. “Desestimar el recurs presentat per
la Sra. Alicia García Herrera contra l’acord del Consell
de Govern per mitjà del qual es van concedir els premis
extraordinaris de doctorat de l’any 2007, d’acord amb la
resolució que s’adjunta com annex.” Annex V.

Punt 8. Nomenament de doctors honoris causa.

El vicerector de Postgrau presenta l’assumpte i fa referència a la
documentació que hi ha en el web de la Secretaria General. Pel que fa a
la proposta del professor Dawkins, especialista en evolució, és una
proposta del Rectorat perquè l’any 2009 és commemoren els dos cents
anys del naixement de Darwin i els cent cinquanta anys de la publicación
de L’origen de les espècies.. Suposarà també un homenatge als
estudiants de Medicina de la Universitat de fa un segle que van ser els
únics que feren una commemoració del centenari del naixement de
Darwin.

S’obre un torn d’intervencions.

Antoni Martínez intervé respecte de la proposta a favor d’Avelino Corma.
Indica que la proposta és del Departament d’Enginyeria Química,
assumida per l’ETSE. És enginyer químic i el científic espanyol més
important que hi ha, a més d’una persona extraordinària i un dels que
més relació ha tingut amb aquesta Universitat, i té treballs compartits
amb membres de la Universitat.

La vicedegana de la Facultat de Medicina i Odontologia  intervé a favor
del professor André Constant. Indica que ha perfeccionat la técnica de la
generació in vitro i és de reconegut prestigi internacional, a més d’una
persona amb un compromís universitari important.

El degà de la Facultat de Ciències Biològiques agraeix al rector i al
Consell de Direcció la iniciativa a favor del professor Dawkins.

Se sotmeten a votació secreta les propostes. Realitzat l’escrutini s’obté
el resultat següent: El professor Dawkins: 38 vots a favor i 1 en blanc.
Professor Corma: 39 vots a favor i el professor Constant: 36 vots a
favor i 3 en blanc.

Per tant, es prenen els acords següents:
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ACGUV 172/2008. “Nomenar el professor Richard
Dawkins, doctor Honoris Causa per la Universitat de
València.”

ACGUV 173/2008. “Nomenar el professor Avelino
Corma Canós, doctor Honoris Causa per la Universitat
de València.”

ACGUV 174/2008. “Nomenar el professor André
Constant Van Steirteghem, doctor Honoris Causa per la
Universitat de València.”

Punt 9. Autorització, si escau, per a la signatura de convenis.

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

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

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

ACGUV 175/2008. “Autoritzar la signatura del conveni
de col·laboració entre la University of Wollongong
(Austràlia) i la Universitat de València, el text del qual
s’adjunta com a annex.” Annex VI.

Punt 10. Aprovació, si escau, d’ingrès de la UVEG en l’OMT (Organització
Mundial de Turisme).

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. Afegeix que aquest organisme depèn de les Nacions
Unides i té la seu a Madrid, i que l’Assessoria Jurídica no posa entrebancs
als Estatuts de l’OMT.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat d’Economia indica que ja fa dos anys que hi ha
col·laboració i bona relació.

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:
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ACGUV 176/2008. “Aprovar l’ingrés de la Universitat
de València en l’Organització Mundial de Turisme
(OMT), la documentació del qual s’adjunta com a
annex.” Annex VII.

Punt 11. Designació, si escau, del rector per representar a la UVEG en la
Fundació Parc Científic.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació presenta
l’assumpte i proposa al rector per representar la Universitat en la
Fundació.

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

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

ACGUV 177/2008. “Designar el rector de la Universitat
de València, com a representant de la Universitat en la
Fundació Parc Científic.”

Put 12. Modificació, si escau, de l’article 30 del Reglament marc de
règim intern de centres, extensiva als articles corresponents dels RRI de
cada centre.

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. Afegeix que es porta a instàncies de la Junta
Electoral.

S’obre un torn d’intervencions.

La degana de la Facultat d’Economia demana una guia de recomanacions
per als estudiants.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació respón que ho
transmetra al president de la Junta Electoral.

Lluis Hurtado pregunta si en els reglaments de règim intern de centres
s’especifica la data d’eleccions de les ADR.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació contesta
negativament i afegeix que això ha de constar en el calendari.
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Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 34
vots a favor, 1 en contra i cap abstenció, es pren l’acord següent:

ACGUV 178/2008. “Aprovar la modificació de l’article
30 del Reglament marc de règim intern de centres,
extensiva als articles corresponents dels reglaments de
règim intern de cada Centre, en el sentit següent:

Canviar el text vigent fins ara:
“Article 30
La junta electoral de centre ha de dirigir les eleccions a
la junta de centre i a degà o degana o director o
directora, sota la supervisió de la Junta Electoral de la
Universitat.”

Per aquesta nova redacció :
“Article 30
La junta electoral de centre ha de dirigir les eleccions a
la junta de centre, a degà o degana o director o directora
i dels representants dels estudiants i les estudiantes de
l’Asssemblea de representants de centre previstes a
l’apartat a) de l’article 174 dels Estatuts de la
Universitat de València, sota la supervisió de la Junta
Electoral de la Universitat.”

Punt 13. Modificació, si escau, de l’article 5è del RRI de diversos centres.

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.

Antoni Martínez indica que el que consta ès el nombre total de membres
de la Junta de Centre i cadascun que faça els seus càlculs.

La vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació indica que és així
en alguns casos, però en altres hi consten tots els càlculs. De tota
manera el quadre és un aclariment.

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per
unanimitat (38 vots a favor), es prenen els acords següents:
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ACGUV 179/2008. “Modificar l’article 5è del Reglament
de règim intern de l’Escola Universitària de Fisioteràpia,
per tal de canviar el nombre de membres electes de 21 a
23.”

ACGUV 180/2008. “Modificar l’article 5è, apartat 1 del
Reglament de règim intern de l’Escola Universitària
d’Infermeria i Podologia, per tal de canviar el nombre
de membres electes de 21 a 23, distribuïts de la manera
següent:
a )  Dotze (12) en representació dels funcionaris dels

cossos docents universitaris
b) Un (1) en representació del personal docent i

investigador no funcionari.
c) Un (1) en representació del professorat associat

d’institucions sanitàries.
d) Un (1) en representació dels becaris i les becàries

d’investigació vinculats alsdepartaments o seccions
departamentals adscrits al centre.

e) Sis (6) en representació dels estudiants i les
estudiantes.

f) Dos (2) en representació del personal d’administració
i serveis.”

ACGUV 181/2008. “Modificar l’article 5è, apartat 1 del
Reglament de règim intern de l’Escola Universitària de
Magisteri “Ausiàs March”, per tal de canviar el nombre
de membres electes de 50 a 48, distribuïts de la manera
següent:
a )  Vint-i-cinc membres en representació dels

funcionaris dels cossos docents universitaris.
b) Quatre membres en representació del personal

docent i investigador no funcionari.
c) Un membre en representació dels becaris i les

becàries d'investigació vinculats als departaments o
seccions departamentals adscrits al centre.

d) Tretze membres en representació dels estudiants i les
estudiantes.

e) Cinc membres en representació del personal
d'administració i serveis.”

ACGUV 182/2008. “Modificar l’article 5è del Reglament
de règim intern de la Facultat de Ciències Biològiques,
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per tal de canviar el nombre de membres electes de 40 a
41.”

ACGUV 183/2008. “Modificar l’article 6è del Reglament
de règim intern de la Facultat de Ciències Socials, per tal
de canviar el nombre de membres electes de 49 a 48.”

ACGUV 184/2008. “Modificar l’article 5è del Reglament
de règim intern de la Facultat de Farmàcia, per tal de
canviar el nombre de membres electes de 40 a 41, 21 dels
quals corresponen a la representació dels funcionaris
dels cossos docents universitaris.”

ACGUV 185/2008. “Modificar l’article 5è, apartat 1 del
Reglament de règim intern de la Facultat de Geografia i
Història, per tal de canviar el nombre de membres
electes de 49 a 48, distribuïts de la manera següent:
a) Un 51% en representació dels funcionaris dels cossos

docents universitaris: 25 membres
b) Un 9% en representació del personal docent i

investigador no funcionari: 4 membres
c) Un 3% en representació dels becaris i les becàries

d’investigació vinculats als departaments o seccions
departamentals adscrits a la Facultat: 1 membres

d) Un 27% en representació dels estudiants i les
estudiantes: 13 membres

e) Un 10% en representació del personal
d’administració i serveis: 5 membres”

ACGUV 186/2008. “Modificar l’article 5è, apartat 1 del
Reglament de règim intern de la Faculat de Química,
per tal de canviar el nombre de membres electes de 40 a
41.”

Punt 14. 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.
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Per assentiment dels membres del Consell, es prenen els acords
següents:

ACGUV 187/2008. “Informar favorablement la comissió
de serveis a favor del professor Juan Antonio Barcia
Albacar de la Universitat de València, per a prestar
serveis en l’Hospital Clínic San Carlos (Madrid), durant
el curso acadèmic 2008/2009”

ACGUV 188/2008. “Informar favorablement la
sol·licitud de comissió de serveis a favor del professor
Juan Carlos Valderrama Zurián,(departament
d’Història de la Ciència i la Documentació) per a prestar
els seus serveis a la Conselleria de Governació de la
Generalitat Valenciana, durant el curs 2008/2009.

ACGUV 189/2008. “Informar favorablement la comissió
de serveis a favor del professor Vicente Alvarez García
del Departament de Dret Administratiu i Processal de la
Universitat de València, per a prestar serveis en la
Universitat d’Extremadura, durante el curs acadèmic
2008/2009”

Punt 15.Aprovació, si escau, de perfils i informe sobre tribunals de
places de 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. Fa esment de les incidències i indica que es comprovaran les
dades.

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

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

ACGUV 190/2008. “Aprovar els perfils i informar
favorablement sobre els tribunals de les places de
funcionaris que s’adjunten com a annex.” Annex VIII.
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Punt 16. Aprovació, si escau, de promoció extraordinàra del 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. Indica que ni el Departament al lque pertany ni al que és
habilitat han demanat la promoció. Per tant, la Comissió de Professorat
hi informa desfavorablement.

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

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per 35
vots a favor, cap en contrai 3 abstencions, es pren l’acord següent:

ACGUV 191/2008. “Informar desfavorablement la
petició de promoció extraordinària del professor
habilitat Manuel Perea Lara, per no haver-ho sol·licitat
els departaments implicats.”

Punt 17. Aprovació, si escau, de proposta d’homologació de càrrecs
propis de la Universitat de València a efectes de la disposició addicional
primera 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.

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

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

ACGUV 192/2008. “Aprovar l’homologació a l’antic
càrrec de Coordinador de COU, dels càrrecs propis de la
Universitat de Valencià que tot seguit s’esmenten,
exclusivament als efectes de la disposició addicional
primera del Reial decret 1312/2007:

. Sotscap d’Estudis de l’Escola Universitària de
Professorat d’EGB de València.
. Vicesecretari i Vicesecretària de centre.
. Coordinadors i coordinadores de mobilitat (Programa
Erasmus i altres programes d’intercanvi).
. Coordinadors de titulació.
. Coordinadors de convergència EESS
. Coordinadors de Plans d’Innovació Educativa.”
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Punt 18. Concessió, si escau, de veniae docendi a diversos professors.

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 193/2008. “Concedir venia docendi als
professors i les professores que s’especifiquen a l’annex
adjunt, per impartir docència en els centres adscrits que
s’hi esmenten.”Annex IX.

Punt 19. Aprovació, si escau, de l’adhesió de la UVEG a la Declaració de
Berlín sobre Accés Obert al coneixement en Ciències i Humanitats.

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 accés obert inclou material científic, docent i cultural.
Requereix un compromís dels investigadors i de les institucions. També
s’hi empra material informàtic. Afegeix que la Declaració de Berlín és
l’original i la nostra Universitat no es pot quedar al marge.

El rector està d’acord i opina que l’adhesió és important i hi ha un
moviment d’adhesió dels rectors de les universitats espanyoles.  Demana
que se li autoritze per a subscriure’s a aquesta Declaració.

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

ACGUV 194/2008. “Aprovar l’adhesió de la Universitat
de València a la Declaració de Berlín sobre Accés Obert
al Coneixement en Ciències i Humanitats, que s’adjunta
com a annex.” Annex X.
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Punt 20. Aprovació, si escau, de la creació del repositori institucional
digital i obert RODERIC (recursos oberts digitals per a l’ensenyament, la
recerca i la cultura) de la Universitat 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 d’un conjunt de serveis per a ofert
ensenyaments, cultura i investigació en un accés obert digital.

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

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

ACGUV 195/2008. “Aprovar la creació del repositori
institucional digital i obert RODERIC-UV (Recursos
Oberts Digitals per a l’Ensenyament, la Recerca i la
Cultura de la Universitat de València), d’acord amb la
documentació que s’adjunta com a annex.”Annex XI.

Punt 21. 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 196/2008. “Aprovar la realització de les
activitats puntuals d’extensió universitària que
s’adjunten com a annex.” Annex XII.

Punt 22. Aprovació, si escau, de cursos curriculars de lliure elecció del
Servei d’Educació Física i Esports.

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. No hi ha sol·licituds.

Per assentiment dels membres del Consell, es pren l’acord següent:
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ACGUV 197/2008. “Aprovar la proposta de cursos
curriculars de lliure elecció del Servei d’Educació Física
i Esports, corresponents al curs 2008/2009, que
s’adjunten com a annex”. Annex XIII.

Punt 23. Proposta d’acord en matèria d’emergències i autoprotecció.

El rector retira aquest assumpte.

Pnt 24. Modificacions pressupostàries.

No hi ha cap proposta.

Punt 25. Torn obert de paraules.

La degana de la Facultat d’Economia transmet un prec d’alguns
companys jubilats sobre la possibilitat de mantenir el correu electrònic i
la targeta de la biblioteca.

El rector respon afirmativament.

Dulce Contreras demana un tarannà positiu respecte de l’assumpte dels
acreditats a càtedra, encara que sap que la situació és complicada.

El rector respon que els rebrà i s’estudiarà una solució.

M. Luisa Manzano opina que, com estudiant, és important tenir en
compte la multidisciplinaritat dels màsters.

Javier Pallarés indica que ha votat en contra en el punt 12, perquè opina
que les eleccions de les ADR no serveixen per a res, ja que el més
iimportant és la participació. Pregunta si hi ha possibilitat de canviar la
data de les eleccions d’estudiants a Claustre. D’altra banda, pregunta
també si vindrà la ministra per explicar la política universitària i si s’ha
convicat al president de la Generalitat a l’obertura de curs. Finalment,
pregunta en quina situació es troba l’elaboració del Reglament d’usos
lingüístics.

La secretària general respon respecte a la data d’eleccions d’estudiants
a Claustre que es tractarà en el proper Consell de Govern.
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La vicerectora d’Organització dels Serveis i PAS indica, respecte del
Reglament d’usos lingüístics, que la proposta l’ha de fer la Comissió de
Política Lingüística i ho farà aviat.

El rector respon, respecte de la ministra que hi està invitada i el
president de la Generalitat hi ve perquè no ho fa des fa cinc anys i li
pertoca. Recorda que l’acte d’obertura de curs será el 8 d’octubre i
invitat a tothom a assistir-hi.

Lluís Hurtado pregunta si hi ha possibilitat que els estudiants
discapacitats puguen accedir als parkings, ja que no es respecten les
places reservades.

El rector respon que s’intentarà resoldre el problema.

I com que no hi ha més assumptes que tractar es clou la sessió a les
13’15 hores, de la qual cosa, com a secretària general estenc aquesta
acta.

Vist i plau
El rector

Francisco Tomás Vert.


